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ق���ال رئ��ي��س ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
ل��ات��ص��االت وتقنية املعلومات 
الكويتية املهندس سالم األذينة 
أمس األحد إن إنشاء مركز وطني 
ل��أم��ن ال��س��ي��ب��ران��ي سيساهم 
بتعزيز أمن البنى التحتية فضا 
عن تقدمي خدماته لكافة مؤسسات 
الدولة لبناء قدرات دفاعية وإدارة 

األزمات اإللكترونية.
وأك��د األذي��ن��ة ف��ي كلمة القاها 
له خال افتتاح املؤمتر اإلقليمي 
السابع لأمن السيبراني بحضور 
رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 
ث��ام��ر العلي وع���دد م��ن السفراء 
وال��ق��ي��ادات احلكومية مواصلة 
اجل��ه��ود لتنفيذ االستراتيجية 
الوطنية لامن السيبراني بهدف 
تعزيز أم��ن امل��ع��ل��وم��ات وتأمني 
بيئة معلوماتية موثوقة وآمنة 

للقطاعني العام واخلاص.
وأوض����ح أن ال��وق��ت ق��د ح��ان 
حل��ل القضايا املهمة واملتعلقة 
باألمن السيبراني من أجل إيجاد 
احللول الكفيلة للتصدي للمخاطر 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة، مبينا أن مجلس 
ال������وزراء ك��ل��ف ال��ه��ي��ئ��ة لوضع 
اسس تطبيق استراتيجية األمن 
السيبراني ال��ت��ي تكفل حتسني 
وتغطية كافة اجلوانب املطلوبة 

وعلى مستوى كافة اجلهات.
وأكد حرص الهيئة على مواجهة 
التحديات الكبيرة وتكثيف اجلهود 
ملواجهة أخطار تزايد احتماالت 
حدوث اختراقات الكترونية تؤثر 
على البنية التحتية واخلدماتية 
واالقتصادية واألمنية والتي باتت 
تشكل الشريان احليوي القتصاد 

الدولة.
وذكر أن هذه الفعالية ستناقش 
مواضيع بالغة األهمية للمنطقة 
ال��ع��رب��ي��ة خ��اص��ة ب��ع��د أن باتت 
التهديدات واجلرائم االلكترونية 
تشكل الهاجس األكبر للدول حيث 
»أصبحنا ن��واج��ه أمن��اط��ا جديدا 
من االختراقات في كل يوم تتطلب 
منا التوصل ال��ى حلول وتطوير 

قدراتنا للتصدي لها«.
ولفت إلى أن هذا املؤمتر يتزامن 
مع ما قامت به دولة الكويت مؤخرا 
بعد مضي عامني من العمل الدؤوب 
لتطوير قطاع األم��ن السيبراني 
ف��ي ال��ب��اد مثمنا الثقة الكبيرة 
التي »منحنا إياها املركز العربي 

اإلقليمي لأمن السيبراني لاحتاد 
ال��دول��ي ل��ات��ص��االت ف��ي سلطنة 
عمان الستضافة مثل الفعالية 

الهامة على أرض الكويت«.
وم�����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال رئ��ي��س 
امل��رك��ز ال��ع��رب��ي االقليمي لأمن 

ال���س���ي���ب���ران���ي امل���ه���ن���دس ب���در 
الصاحلي ف��ي كلمته ان املؤمتر 
الذي يحمل شعار )جاهزية األمن 
السيبراني في الثورة الصناعية 
الرابعة( يهدف إل��ى استعراض 
أفضل االستراتيجيات للتصدي 

للتهديدات السيبرانية إضافة إلى 
تبادل اخلبرات وتوطيد وتعزيز 
التعاون بني ال��دول العربية في 

مجال ذاته.
وأوض��ح الصاحلي أن املؤمتر 
يسعى لتحديد اآلليات املناسبة 

للتعامل مع الهجمات والتهديدات 
األمنية ف��ي الفضاء السيبراني 
العربي والدولي ال سيما في ظل 
التقدم التكنولوجي ومجريات 
ال��ع��ص��ر ال��ص��ن��اع��ي ال���راب���ع مبا 
يشمله من تطور في تقنيات الذكاء 

اإلصطناعي وإنترنت األشياء.
وأف��اد بأن تنامي االجت��اه نحو 
تقنيات الثورة الصناعية الرابعة 
مب��ا فيه م��ن ارت��ق��اء وتطوير في 
األداء واالنتاجية باملشروعات 
التنموية والقطاعات احليوية 
للدول قد يؤثر سلبا على مستوى 
األمن السيبراني إذ لم يتم التركيز 
على تعزيز مستوى جاهزية األمن 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى احل���د م��ن تسريع 
وتيرة الهجمات اإللكترونية او 

تقليل تأثيرها.
وذك����ر أن إح����دى ال���دراس���ات 
احلديثة لشركة )كاسبرسكي( 
أش���ارت إل��ى ان 48 ف��ي امل��ئ��ة من 
املؤسسات تعترف بعدم اتخاذها 
أي��ة تدابير للكشف عن تهديدات 
شبكات البنى األساسية في ظل 
ت��ط��ور ال��رق��م��ن��ة املشتملة على 
إنترنت االشياء فضا عن وجود 
65 في املئة من الشركات تعتقد 
بأن وقوع احل��وادث األمنية وارد 
وأكثر احتماال مع تطبيقات الثورة 

الصناعية الرابعة.
وأش��ار إل��ى أن ال��دراس��ة بينت 
ان 32 ف��ي امل��ئ��ة م��ن املؤسسات 
ف��ي ال��ع��ال��م تعتمد ح��ال��ي��ا على 
تقنيات الذكاء االصطناعي لتلبية 
احتياجاتها من األمن السيبراني 
موضحا أن 7 ف��ي املئة فقط من 
خبراء األمن السيبراني في العالم 
على دراية ومعرفة بتقنية الذكاء 

االصطناعي.
من ناحيته قال املدير اإلقليمي 
ل���احت���اد ال���دول���ي ل��ات��ص��االت 
املهندس إبراهيم احلداد في كلمة 
مماثلة إن هذا املؤمتر يشكل منصة 
مهمة م��ن أج���ل ت��ع��زي��ز احل���وار 
والشراكات على املستوى األقليمي 
والعاملي لتحقيق رؤي��ة وأه��داف 

االحتاد.
وأكد احلداد أن االحتاد الدولي 
لاتصاالت ملتزم بتسهيل خط 
العمل املعني ببناء الثقة واألمن في 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ف��ض��ا ع���ن دوره ف���ي تسهيل 
إنشاء الفرق الوطنية الستجابة 

م. سالم األذينة

خالل افتتاح املؤمتر اإلقليمي السابع لألمن السيبراني 

األذينة: إنشاء مركز وطني لألمن السيبراني سيعزز قدرات البنى التحتية للمؤسسات

جانب من احلضور في افتتاح املؤمتر

ريا�ض عواد 

أك��د الوكيل املساعد للتنمية التربوية 
واألنشطة واملشرف العام على منافسات 
م��ش��روع  حت��دي ال��ق��راءة العربي، فيصل 
املقصيد  على أن وزارة التربية  متشي 
بخطى ثابتة  نحو التفوق بوصول أحدى 
اب��ن��ائ��ه��ا وم��ن��س��ق وم��درس��ة إل���ى نهائي  
مشروع حتدي القراءة العربي على مستوى 
الوطن العربي في دورت��ه الثالثة، وهو 
أكبر مشروع أطلقه صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة 
اإلم���ارات العربية املتحدة رئيس مجلس 
ال��وزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى 
الطاب في العالم العربي ب��اإلع��ان عن 
اجلائزة  بقراءة خمسني مليون كتاب خال 

كل عام دراسي واالستمرار فيها .
وأضاف املقصيد: بأن تأهل دولة الكويت 
لنهائيات امل��ش��روع  ب��ال��ط��اب  العشرة 
األوائ���ل  الفائزين على مستوى الكويت 

سيشاركون  ف��ي  احلفل اخلتامي  بدبي  
وستمثل الطالبة  زه��رة منصور الشمري  
من ثانوية الدوحة بنات - منطقة العاصمة 
التعليمية بطلة حتدي القراءة العربي عن  
دولة الكويت  للمنافسة  على الفوز باللقب  
على مستوى الوطن العربي واجلاليات 
العربية  حول العالم  وهذا إجناز  يحسب 
لدولة الكويت  كعضو فاعل  في مشروع 

حتدي القراءة  العربي . 
 وأشاد املقصيد مبشاركة مدارس التعليم 
اخل���اص  ف��ي م��ش��روع حت��دي ال��ق��راءة في 
مواسمه السابقة بقوله : لقد بذلت مدارس 
التعليم اخلاص  جهودا كبيرة واستطاعت 
أن تكون منافسا قويا ونتج عن ذلك تأهل  
مدارس اإلخاص األهلية التابعة للتعليم 
اخل��اص  من ضمن  أفضل خمس م��دارس  
على مستوى الوطن العربي  واجلاليات 
العربية  حول العالم  ، وبذلك ستخوض 
املنافسة  على أفضل مدرسة متميزة وهذا 

اإلجناز  الكبير  الذي بدأ بانطاق   51000  
إحدى وخمسني  ألف مدرسة  حول العالم ،

 وأشار  املقصيد بأن  دولة الكويت قطعت 
شوطا كبيرا ف��ي  مشروع حت��دي القراءة 
العربي  واستطاعت أن تثبت أقدامها وذلك  

بتوفيق من الله تعالى ثم بجهود مخلصة 
من  فريق العمل  ومنسق اجلائزة بدولة 
الكويت  وأث�مرت هذه اجلهود عن   خوض 
ث��اث منافسات على ث��اث ج��وائ��ز  وهي  
بطل حتدي القراءة  العربي وأفضل مدرسة 
متميزة وأفضل منسق متميز ، ومن  جانبه  
أعلن املقصيد عن تأهل  منسق  اجلائزة عن 
منطقة الفر وان��ي��ة   جن��اة املطيري  ضمن  
أفضل ) 5 ( خمسة منسقني  على مستوى 
الوطن العربي  واجلاليات العربية حول 
العالم  للمنافسة على أفضل منسق  وقد أكد 
د. مبارك العتيبي  ،منسق اجلائزة لدولة 
الكويت  اهتمام وزارة التربية بهذه اجلائزة 
كونها املرة الثالثة  التي تشارك فيها وزارة 
التربية  ، معربا عن تفاؤله بالنتائج التي 
حصل عليها طابنا في التصفيات الثالثة 
، متمنيا املنافسة على املركز األول مبشيئة 
الله في التصفيات النهائية التي ستقام 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة .

فيصل املقصيد 
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جانب من معرض املؤمتر اإلقليمي السابع لأمن السيبراني

املقصيد: الكويت قطعت شوطًا كبيرًا
في  مشروع حتدي القراءة العربي 

ريا�ض عواد 

ق��ام الوكيل املساعد للتعليم العام 
بالتكليف في وزارة التربية فهد الغيص 
يرافقه مدير إدارة التعليم الديني أنور 
عبد الغفور صباح أمس بزيارة تفقدية 
إلى املعهد الديني للبنات تزامناً مع أول 
يوم دوام للطالبات بعد انتقال املعهد الى 

مقره اجلديد في مدينة جابر األحمد.
وأك��د فهد الغيص أن وزارة التربية 
حريصة على تسخير جميع االمكانيات 
املتاحة لتوفير سبل الراحة واجلو املائم 
لتلقي الطالبات دروس��ه��ن ليحصدن 

التفوق والنجاح.
وأوض��������ح ال���غ���ي���ص أن ج��ه��ات 
االختصاص من مختلف القطاعات قد 
أشرفت على عملية إخاء املبنى القدمي 
مبنطقة ال��ف��روان��ي��ة، وع��م��ل��ت ج��اه��دة 

على توفير وجتهيز املبنى اجلديد بكل 
احتياجاته امل��ادي��ة والفنية واإلداري���ة 

واالنتقال اليه في وقت قياسي.
من جانبه، ق��ال أن��ور عبدالغفور أن 
زي��ارت��ه والسيد وكيل التعليم العام 
بالتكليف ج��اءت من أج��ل االط��اع على 
املبنى اجل��دي��د واالطمئنان على سير 
العمل والتأكد من توفير جميع احتياجات 

إدارة املعهد.
وأش��ار إل��ى أن انتقال املعهد الديني 
للبنات من الفروانية الى جابر األحمد 
متثل خطوة جيدة وفي االجتاه الصحيح، 
كما أن ال��وزارة ستقوم بتوفير وسائل 
م��واص��ات جلميع ال��ط��ال��ب��ات ال��ات��ي 
يدرسن باملعهد، مؤكداً أننا حريصون 
على سامة بناتنا الطالبات ومعلمات 

فهد الغيص وعبدالغفور أثناء اجلولة املعهد والهيئة اإلدارية

الغيص : »التربية« حريصة على توفير الراحة 
واجلو املالئم لتلقي الطالبات دروسهن

للطوارئ املعلوماتية السيما في 
البلدان النامية.

وأشار إلى أن معظم املؤسسات 
عمدت إلى تسريع وتيرة حتولها 
الرقمي باالعتماد على تكنولوجيا 
املعلومات واالت��ص��االت الرائدة 
ل��ت��ك��ون ق�����ادرة ع��ل��ى امل��ن��اف��س��ة 
وف���ي ال��وق��ت ذات���ه ال ت���زال ه��ذه 
ال��ش��رك��ات تعاني م��ن الهجمات 
االلكترونية املتزايدة التي تعد 
من أهم العوائق في تنفيذ أجندة 
التحول الرقمي لديها. وأوض��ح 
أن تطور التكنولوجيات احلديثة 
مثل إنترنت األشياء زاد من تعقيد 
األنظمة ووسع من نقاط الضعف 
احملتملة كما ان البيئات التنظيمية 
املعقدة تفرض على الشركات أن 
ت��ط��ور أنظمة األم���ن السيبراني 
لديها بحيث تتوافق مع اللوائح 

واملعايير املطلوبة.
ويشهد امل��ؤمت��ر ال��ذي يستمر 
لغاية 25 اجلاري وبحضور 270 
متخصصا من 35 دول��ة جلسات 
م��ت��ع��ددة وورش ع��م��ل إقليمية 
لتقييم اجل��اه��زي��ة لاستجابة 

للطوارئ املعلوماتية. 


