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الرجيب: نثمن اهتمام رئيس الوزراء باستيفاء اخلدمات احليوية في »مبارك الكبير« 

»املواصالت« دشنت »احلكومة مول« في القرين بحضور الروضان واحلويلة والعازمي

الوزير خالد الروضان والفريق الرجيب يتوسطان وكالء اجلهات احلكومية املختلفة

خالل مشاركته مبؤمتر الكويت لألمن السيبراني األول 

األذينة: التحديات والتغيرات احليوية 
أصبحت دافعًا حملاربة قراصنة اإلنترنت

ق����ال رئ���ي���س ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
ل��الت��ص��االت وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات 
الكويتية املهندس سالم األذينة أمس 
إن التحديات والتغيرات احليوية 
التي تتعلق بأمن املعلومات وسريتها 
أض��ح��ت داف��ع��ا حمل��ارب��ة قراصنة 

اإلنترنت.
وأضاف األذينة في في كلمة خالل 
مشاركته مب��ؤمت��ر ال��ك��وي��ت لألمن 
السيبراني األول الذي نظمته شركة 
)كويت هاكرز( أن الهئية تواجهه 
حت��دي كبير للتصدي لهذا اخلطر 
مشيرا ال��ى تكثيف جهود اجلميع 
س��واء القطاع العام او اخل��اص في 

الكويت.
وذك���ر أن الهئية حت���رص على 
االس��ت��ع��ان��ة ب��اخل��ب��رات الوطنية 
في تنفيذ املشاريع االستراتيجية 
ألم��ن املعلومات ضمن إط���ار أمني 
متكامل من السياسات واإلج��راءات 
واملعايير والضوابط الفنية لتطوير 

منظومة دف��اع وطني لالستجابة 
حل��االت ال��ط��وارئ على األنظمة في 
أجهزة الدولة والتصدي للهجمات 
اإللكترونية. وأش��ار إل��ى أن الهيئة 
تدعم االستراتيجية الوطنية لألمن 
السيبراني للدولة بشكل متكامل 
وذل��ك بإنشاء مركز األم��ن الوطني 
السيبراني مضيفا ان الهيئة تدعم 
كذلك الكوادر الوطنية التي تسعى 
لنشر التوعية الوطنية لتلك الهجمات 

االلكترونية وكيفية التصدي لها.
وأوضح أن قضايا أمن املعلومات 
وط��رق معاجلته وحمايته ونشر 
التوعية الوطنية عن مخاطره واجب 
ك��ل مختص وج���اءت تلك امل��ب��ادرة 
م��ن ال��ش��ب��اب الكويتي املتخصص 
بأمن املعلومات مضيفا ان وج��ود 
تلك اخل��ب��رات املتميزة في الشباب 
الكويتي تساهم مبحاربة قراصنة 

االنترنت.
م��ن جهتها ق��ال��ت امل��دي��ر ال��ع��ام 

ل��ل��ج��ه��از امل���رك���زي لتكنولوجيا 
املعلومات الكويتي هيا الودعاني 
في كلمة مماثلة إن اجلهاز أعد رؤية 
شاملة مل��ش��روع مركز ط���وارئ أمن 
املعلومات في الكويت ليتم من خالله 
ضبط وح��م��اي��ة البنية االساسية 

لتكنولوجيا املعلومات.
وأض��اف��ت ال��ودع��ان��ي أن اجلهاز 
يواجه بعض من التحديات في قضايا 
األم��ن السيبراني وط��رق مكافحته 
ف���ي ظ���ل ت��ن��ام��ي ق��ض��اي��ا اجل��رائ��م 
االل��ك��ت��رون��ي��ة ك��ح��م��الت التشهير 
واإلب��ت��زاز االلكتروني وص��وال إلى 
انتحال الشخصية واستبدال الهوية.

وأوض���ح���ت أن اجل��ه��از ي��واج��ه 
كذلك اجلرائم املتعلقة باالختراقات 
االلكترونية وسحب بيانات الهواتف 
ال��ذك��ي��ة والتجسس عليها إضافة 
إلى االختراقات العشوائية للمواقع 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وتعطيل اخل��دم��ات 
ف��ي اجل��ه��ات احلكومية واخل��اص��ة 

وانعكاس كل ذلك على أمن املجتمع 
واستقراره.

وأك����دت ع��ل��ى ض����رورة تضافر 
اجل���ه���ود ل��ل��ت��وع��ي��ة م���ن م��خ��اط��ر 
االخ��ت��راق��ات االلكترونية وتأهيل 
ال��ش��ب��اب ال��ك��وي��ت��ي للتصدي ملثل 
ه��ذه احلمالت املدمرة في مجتمعنا 
ب��االض��اف��ة ال���ى تسليح ال��ش��ب��اب 
ب��األس��ال��ي��ب وال��ت��ق��ن��ي��ات ال��الزم��ة 

ملواجهة هذه احلمالت. 
  وذك��رت أن حماية هذه األنظمة 
احلكومية من إختراقات )الهاكرز( 
تعتبر أولوية قصوى ل��دى اجلهاز 
املركزي للمعلومات إذ يحرص على 
تقييم املخاطر املتعلقة بالشبكة 

بشكل مستمر.
وأشارت الى وضع آليات وخارطة 
ط��ري��ق ل��ب��ن��اء امل��ن��ظ��وم��ة األم��ن��ي��ة 
املتكاملة لهذه الشبكة ونشر الوعي 
ب��ن امل��وظ��ف��ن لتجنب اإلستجابة 

لالصطياد اإللكتروني.

افتتح فعاليات اللقاء الثاني الحتاد املبرات واجلمعيات اخليرية بالتعاون مع »الشؤون«

اخلراز: احتاد املبرات يسعى إلبراز 
صورة طيبة ملشاريع الكويت اخليرية 

أك��د وزي��ر ال��ش��ؤون سعد اخل��راز 
ح��رص ال����وزارة على امل��ش��ارك��ة مع 
اجلمعيات اخليرية واملبرات بكافة 
األنشطة مشيرا إل��ى أن اللقاء مع 
االحت��اد أعطى صورة واضحة حول 
طبيعة االحت��اد وأهدافه املستقبلية 

واملشاريع التي يرغب في تنفيذها. 
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح صحافي 
ع��ل��ى ه��ام��ش ال��ل��ق��اء ال��ث��ان��ي  ال��ذي 
نظمه احت���اد امل��ب��رات واجلمعيات 
اخليرية بالتعاون مع وزارة الشؤون 
لتسليط ال��ض��وء على عمل االحت��اد 
وال��ذي يضم حتت مظلته نخبة من 
رواد العمل يتقدمهم مؤسس االحتاد 
خالد الصالح ويسعون ال��ى اب��راز 
انصع صورة للعمل اخليري الكويتي 
وإعطاء صورة متكاملة عن املشاريع 
املستقبلية التي  ستكون ثمرة طيبة 
ل��غ��رس االحت����اد واب����رز إجن����ازات 
الكويت اخليرية على م��دار العقود 
منذ مشروع “الشيخ جابر العيش 
“واستمرت وانطلقت لتعم كافة  
ال��دول من مشارق األرض ملغاربها  
وبفضل العمل اخليري واإلنساني 
منح سمو األم��ي��ر أم��ي��ر اإلنسانية 
والكويت ديرة العمل اإلنساني نأمل 

من هذه اللقاءات ابرز العمل اخليري 
وت��ط��وي��ره وإجن��اح��ه ع��ب��ر تنظيم 
امل��ش��اري��ع ون��دع��و ك��اف��ة اجلمعيات 
االن��ض��م��ام إل��ى االحت���اد ومم��ا الشك 
فيه ان االحتاد يهدف الى جتميع هذه 
اجلمعيات وامل��ب��رات كعمل جماعي 
ودورن��ا ك��وزارة الشؤون االش��راف 
على هذا العمل وتطويره واالرتقاء 
فيه ودعمه من خالل اللوائح والنظم 
وقريبا مشروع العمل اخليري نتمنى 
ان ي��رى  النور قريب جدا والقانون 
احلالي املعمول وفقه مت وضع بعض 
النقاط تشكل دعما للعمل اخليري لل 

50 سنة املقبلة 
وبن اخلراز إن ما مت استعراضه 
ال��ي��وم ه��و اللجان املشتركة م��ا بن 
اجلمعيات واملبرات و أي عمل منظم 
يساهم بالتطوير وه���ذا م��ا نهدف 
له وسبب الدعوة لبقية اجلمعيات 
وامل��ب��رات ان ت��ش��ارك وتنضم حتت 
مظلة االحت���اد وبالتأكيد سيكون 
لهم دورا إيجابيا في تطوير العمل 

اخليري في الكويت 
وبالنسبة ملشروع شهر رمضان 
أك��د اخل���راز استعداد ال���وزارة لهذا 
ال��ش��ه��ر ال���ك���رمي مب���ش���روع منظم 

للجمع التبرعات واحلمد لله خالل 
السنوات االرب��ع��ة االخ��ي��رة تتطور 
جمع التبرعات م��ن 15 مليون الى 
50 مليون وال ش��ك فيه ان��ه إجن��از 
في العمل اخليري ودع��م احملتاجن 
ومتنياتنا أن يتضاعف الرقم ودائما 

التنظيم يأتي باخلير 
وبدوره استعرض رئيس االحتاد 
خالد الصالح تاريخ العمل اخليري 
في الكويت  متوجها بالشكر لراعي 
اللقاء وزير الشؤون واعضاء االحتاد 
من جمعيات ومبرات موضح ان عدد 
اعضاء االحتاد منذ إشهاره عام 2017 
حتى تاريخه بلغ 50 عضوا منهم 30 
مبرة وعشرون جمعية خيرية ونأمل 
أن تنطوي حتت مظلته كافة املبرات 

واجلمعيات اخليرية 
وتوجه الصالح بالشكر والتقدير 
لوزير الشؤون السابقة هند الصبيح 
على ما بذلته من جهود على املستوى 
احمللي والدولي في ابراز دور العمل 
اخليري الكويتي وإظ��ه��ار صورته 
امل��ش��رف��ة  ومت اس��ت��ع��راض فيلم عن 
االحتاد باإلضافة لعرض للمشاريع 
املستقبلية لالحتاد ونتائج االستبيان 

الذي نظمه االحتاد

الوزير سعد اخلراز و خالد الصالح وهدى الراشد في مقدمة احلضور 

اف��ت��ت��ح��ت وزارة امل���واص���الت م��رك��ز 
اخل��دم��ات احلكومية الشاملة “حكومة 
مول” القرين صباح أم��س حت��ت رعاية 
وحضور وزير التجارة والصناعة وزير 
الدولة لشئون اخلدمات خالد الروضان 
وحضور النائبن د.محمد احلويلة وحمدان 
العازمي ووكيل وزارة العدل عبداللطيف 
السريع ووكيل وزارة املواصالت م.خلود 
شهاب ومدير عام املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية والوكيل املساعد لشؤون اإلقامة 
ط��الل معرفي وم��ح��اف��ظ م��ب��ارك الكبير 
الفريق متقاعد أحمد الرجيب والوكيل 
املساعد للشئون املالية واإلدارية في وزارة 
املواصالت بثينة السبيعي ووكيل قطاع 

التطوير االداري واالعالم في وزارة العدل 
الشيخ ضرار الصباح. 

 وق��ال محافظ م��ب��ارك الكبير الفريق 
متقاعد أحمد الرجيب إن افتتاح مركز 
“حكومة مول” يتزامن م��ع االحتفاالت 
الوطنية وه��ي أي���ام خ��ال��دة ف��ي قلب كل 
كويتي لها مكانه خاصة، مثمنا هذا اإلجناز 
الهام الذي انتظره أهالي محافظة مبارك 
الكبير، مقدما الشكر والتقدير لسمو رئيس 
مجلس ال��وزراء الشيخ جابر املبارك على 
حرصه ومتابعته الستكمال املرافق العامة 

واحليوية في احملافظة.
وقالت وكيل وزارة املواصالت م.خلود 
شهاب إن املركز يضم 9 جهات حكومية 

خلدمة أبناء محافظة مبارك الكبير من 
خالل مبادرة “حكومة مول” والتي حترص 
ال��دول��ة على تنفيذها ل��الرت��ق��اء بالعمل 
احلكومي وترسيخ مفهوم ثقافة خدمة 
املواطن مبا يترافق مع متطلبات العصر 
حيث تعتبر مراكز اخلدمة الشاملة أحد 
مشاريع احلكومة االلكترونية التي أدرجت 

ضمن اخلطة التنموية للدولة.
وأض��اف��ت: ال يخفى على اجلميع أن 
الواقع الفعلي واملمارسة العملية اثبتت ان 
اخلدمات التي تقدم في بيئة مهنية ترسخ 
العمل احلكومي املتكامل وال يخفى عليكم 
ان اي عمل ناجح بحجم “حكومة مول” 
يحتاج لتضافر اجلهود من جميع اجلهات 

احلكومية ليكون بأفضل صورة.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال وك��ي��ل وزارة ال��ع��دل 
عبداللطيف السريع إن ال���وزارة تسعى 
لتوفير خدماتها في كل احملافظات وذلك 

بالتواجد في كل مراكز احلكومة.
وزف السريع البشرى للمواطنن قائال: 
إن وزارة العدل ستنتهج خطوة جديد في 
القريب العاجل بناء على تعليمات وزير 
ال��ع��دل  عن طريق ط��رح األج��ه��زة الذاتية 
إلجن��از معامالت وزارة العدل في املراكز 
واملجمعات التجارية مبختلف احملافظات، 
مؤكدا ان كافة خدمات الوزارة ستتوفر من 
خالل هذه األجهزة، مبا فيها طباعة األوراق 
واألح��ك��ام ال��ص��ادرة من “العدل”، وجار 

التنسيق حالياً لتحديد أماكن التوزيع 
حيث تعتبر ه��ذه اخلدمة جديدة تطلقها 
ال��وزارة ألول مرة حيث يستطيع املواطن 
أوصاحب العالقة طباعة بعض املستندات 
واألحكام بعد أن يقوم بالتعريف بنفسه 
عبر التوقيع االلكتروني الصادر من قبل 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية للتحقق 

من شخصية املستخدم.
ب��دوره أك��د عضو مجلس األم��ة الدكتور 
حمود اخلضير، أن��ه شي مبهج أن نشارك 
في افتتاح مركز احلكومة مول في محافظة 
مبارك الكبير، خاصة وج��ود كافة وزارات 
الدولة وخدماتها حتت سقف واحد، الفتا إلى 
هذا يعطي انطباع لنواب االمة بأن هناك جهد 

جبار من قبل وزارة اخلدمات بتوفر جميع 
اخلدمات من اجل راحة املراجعن.

 وقال النائب حمدان العازمي إن مركز 
احلكومة مول في مقسم القرين يعتبر من 
أروع املراكز املوجودة، وسيضيف كثيرا 
ألهالي املنطقة حيث يوجد جتمع كامل 
ألغلب اجلهات احلكومية وهو عبارة عن 
مجمع وزارات مصغر، مبينا أن هناك 
بعض اجلهات غير موجودة وكنا نتمنى 
ت��واج��ده��ا مثل الهيئة العامة للمعاقن 
ووزارة اخلارجية وبهذه اجلهتن يكتمل 
امل��رك��ز كما وع��دن��ا وزي���ر ال��ت��ج��ارة بأنه 
سيخاطب ال��وزراء املعنين ليخذم اهالي 

احملافظة.

»اإلعالم« تطلق حملة ترويجية خلطة 
2035 التنمية في إطار رؤية الكويت 

أعلنت وزارة اإلع���الم الكويتية 
إطالق حملة تسويقية واسعة تزامنا 
مع االع��ي��اد الوطنية وعبر مختلف 
وسائل اإلعالم ترويجا خلطة التنمية 
في إط��ار رؤي��ة الكويت 2035 التي 
دع��ا إليها سمو أمير البالد الشيخ 

صباح األحمد.
وق��ال وكيل ال����وزارة بالتكليف 
ورئيس فريق الدعم اإلعالمي خلطة 
التنمية محمد ال��ع��واش ل��� )كونا( 
أم��س إن ال����وزارة وب��ال��ش��راك��ة مع 
املجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
دشنت احلملة بهدف اب���راز ركائز 
خ��ط��ة ال��ت��ن��م��ي��ة.واوض��ح ال��ع��واش 
ان��ه مت اط���الق احلملة بتوجيهات 
ومتابعة مباشرة من وزي��ر اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد 

اجلبري الذي أكد أهمية هذه احلملة 
ودوره����ا ال��ف��ع��ال ف��ي إب���راز الوجه 
احلضاري لدولة الكويت تزامنا مع 

األعياد الوطنية.
وأشار إلى أن احلملة تبرز ركائز 
خطة التنمية السبع حت��ت عنوان 
)كويت جديدة( والتي تتضمن إدارة 
حكومية فاعلة واقتصادا متنوعا 
وبنية حتتية متطورة وبيئة معيشية 
مستدامة وم��ك��ان��ة دول��ي��ة متميزة 
ورأس م��ال بشري إبداعي ورعاية 

صحية عالية اجلودة.
وذك��ر أن احلملة ستستمر ستة 
أسابيع حتى نهاية شهر مارس املقبل 
وتشمل أنشطة إعالمية وإعالنية 
مكثفة من خالل بث فالشات وبرامج 
وافالم تنموية في اإلذاعة والتلفزيون 

وق��ن��وات محلية وخارجية خاصة 
ووسائل التواصل االجتماعي.

وق���ال ال��ع��واش إن ف��ري��ق الدعم 
اإلع��الم��ي اعتمد ع��دة اماكن حيوية 

لتنفيذ اخلطة ومنها مطار الكويت 
ال��دول��ي ودور السينما وش��اش��ات 
اجلمعيات التعاونية ومحطات 
ال���وق���ود وامل��س��ت��ش��ف��ي��ات وامل��راك��ز 
ال��ص��ح��ي��ة ووس���ائ���ل ال��ن��ق��ل ال��ع��ام 
وأب��راج الكويت اضافة إل��ى شاشة 
العرض ببرج التحكم التابعة لوزارة 
الكهرباء وامل��اء وشاشات اخلطوط 

اجلوية الكويتية.
وأع���رب ع��ن شكره لكل اجلهات 
ال��داع��م��ة ل��ه��ذه احل��م��ل��ة وخ��اص��ة 
شركاء وزارة اإلع��الم بفريق الدعم 
اإلع��الم��ي للتنمية واألم��ان��ة العامة 
للتخطيط وعلى رأسها امينها العام 
الدكتور خالد مهدي وأعضاء األمانة 
العاملن بالفريق ملا أبدوه من تعاون 

وتنسيق.

م. سالم األذينةجانب من احلضور
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الرجيب مع قيادات احملافظة واملواصالت خالل جولة باملركز

عبدالله احليدر يشرح للوزير اخلراز ويبدو عبداحملسن اخلرافي نائب رئيس املبرة 

محمد العواش


