
وقعت الكويت وإستونيا أمس مذكرة 
تفاهم لتعزيز التعاون السيبراني والتحول 
الرقمي في إطار اجلهود املبذولة لتحقيق 

رؤية الكويت للتحول الرقمي.
ووق��ع مذكرة التعاون رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
لالتصاالت وتقنية املعلومات الكويتية 
املهندس سالم األذينة واملدير التنفيذي 
لتكنولوجيا املعلومات احلكومية في 
إس��ت��ون��ي��ا س��ي��م س��ي��ك��وت ف��ي العاصمة 

اإلستونية )تالني(.
وأع���رب املهندس األذي��ن��ة ف��ي تصريح 
ل� )كونا( عن سعادته إلب��رام هذه املذكرة 
التي جاءت تتويجا للجهود واملفاوضات 
بني اجلهات املختصة للجانبني وبناء على 

رغبتهما املشتركة إلبرامها.
وأك��د األذينة أهمية هذه املذكرة »التي 
تتماشى مع حتقيق رؤية الكويت للتحول 
الرقمي متهيدا لتحقيق رؤيتها للتحول 
كمركز مالي ف��ي ع��ام 2035«، موضحا 
أنها ستسهم كذلك ف��ي تطوير التعاون 
ف��ي م��ج��االت احل��وك��م��ة الرقمية واألم��ن 
السيبراني والتحول الرقمي وغيرها من 
مجاالت ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.
وأوض�����ح أن االت���ف���اق س��ي��س��اه��م في 
تبادل املعلومات وأفضل ممارسات األمن 
السيبراني والتعليم وال��ت��دري��ب لرفع 
مستوى مهاراته، باإلضافة إل��ى الوعي 
وال��ت��ع��اون ف��ي مجال ال��دف��اع السيبراني 

وأنشطة بناء القدرات ومكافحة اجلرمية 
السيبرانية مبا في ذلك التدريبات املشتركة 

والتبادالت والزيارات املنتظمة.
من جانبه أش��ار سيكوت في تصريح 
مماثل ل��� )ك��ون��ا( إل��ى جتربة ب��الده التي 
وضعت مجموعة من احل��واف��ز لتشجيع 
األج��ه��زة احل��ك��وم��ي��ة وش��رك��ات القطاع 

اخلاص على استحداث خدمات تكنولوجية 
جديدة، مؤكدا أن املذكرة ستسهم في تبادل 
اخلبرات وتطوير امل��وارد البشرية التي 
تدير اخلدمات احلكومية املبتكرة وتنمية 
قدراتها. بدوره أكد سفير الكويت لدى أملانيا 
االحتادية والسفير غير املقيم لدى إستونيا 
جنيب البدر ال��ذي حضر مراسم التوقيع 

أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون 
امل��ش��ت��رك ف��ي م��ج��ال تطوير تكنولوجيا 
املعلومات واالت��ص��االت وبشكل يساهم 
ف��ي حتقيق التنوع االق��ت��ص��ادي والتقدم 

التكنولوجي وبناء االقتصاد املعرفي.
وب��ني ال��ب��در أن��ه��ا تشكل خ��ط��وة بناءة 
ف��ي تعميق ال��ع��الق��ات الثنائية، مشيدا 

بالقدرات »الكبيرة واملتقدمة« التي حتظى 
بها إستونيا على مستوى أوروب����ا في 
مجاالت تطوير اخلدمات احلكومية الرقمية 
واحلكومة الذكية والتكنولوجيا الرقمية. 
مضيفا أن »جتربة استونيا الرقمية تعد 

األبرز عامليا في هذا املجال«.
وش��ارك في حضور االجتماعات وحفل 

التوقيع عدد من املسؤولني الكويتيني في 
الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات 
واجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
واألمانة العامة ملجلس ال��وزراء والهيئة 
العامة للمعلومات املدنية باإلضافة إلى 
حضور ع��دد م��ن امل��س��ؤول��ني م��ن اجلهات 

املختصة في إستونيا.
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األذينة: ستسهم في تطوير التعاون في احلوكمة الرقمية واألمن السيبراني 

الكويت وإستونيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون السيبراني والتحول الرقمي

املكثفة التدريبية  والبرامج  العلمية  واحملاضرات  التطبيقية  العمل  وورش  التنافسية  املراحل  من  العديد  تشهد  األحمد: 

الصناعية للتطبيقات  املدرسية  الكويت  مسابقة  تطلق  آسيا«  »ملست 
أع��ل��ن م��ك��ت��ب امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��امل��ي��ة 
الستثمار أوق���ات ال��ف��راغ بالعلوم 
والتكنولوجيا لقارة آسيا )ملست( 
إطالق مسابقة الكويت املدرسية ال� 14 
للتطبيقات الصناعية للعام الدراسي 
احل��ال��ي لطلبة امل��رح��ل��ة املتوسطة 

بالتعاون مع وزارة التربية الكويتية.
وقال املدير اإلقليمي للمكتب داود 
األحمد ل� )كونا( أمس إن نحو 40 من 
معلمي التطبيقات الصناعية مدربي 
ال��ف��رق امل��ش��ارك��ة باملسابقة اطلعوا 
خ���الل اج��ت��م��اع تنسيقي ع���ام مبقر 
)ملست آس��ي��ا( على ع��رض تقدميي 
ملجمل ب��رن��ام��ج فعاليات املسابقة 
م��ع اس��ت��ع��راض م��ح��اور املشروعات 

التطبيقية.
وذكر داود أنه مت التنسيق املسبق 
بني املوجهة العامة للدراسات العملية 
امل��ه��ن��دس��ة ك��ف��اح جمشير واملكتب 
الختيار املدارس املشاركة في املناطق 
التعليمية ال��س��ت ومت ترشيح 40 
مدرسة للمشاركة في فاعلية املسابقة 

للعام الدراسي احلالي.
وكشف أن املسابقة بدأت فعاليتها 
في امليدان التربوي من يوم االجتماع 
ال��ع��ام باملعلمني امل��درب��ني منتصف 
شهر أكتوبر اجل��اري على ان جتري 
التصفيات األولية في 6 نوفمبر املقبل 

بعدد 120 طالبا والتصفيات النهائية 
في 11 مارس املقبل ليتم االع��الن عن 

بطل الكويت في املسابقة.
وأش��ار إلى أن االجتماع استعرض 
الشروط األساسية للمسابقة إضافة 
إل���ى ع���رض برنامجها ال��زم��ن��ي مع 
إطالع املعلمني على املشروعات التي 
تتضمنها املنافسات وعرض األهداف 
واجلوائز التي متنح للمدارس الفائزة 
مبينا أن املشاركة متاحة أمام جميع 

مدارس املرحلة املتوسطة بنني.

ولفت إلى أن املسابقة تشهد العديد 
من املراحل التنافسية وورش العمل 
التطبيقية واحمل���اض���رات العلمية 
وال��ب��رام��ج التدريبية املكثفة بهدف 
تنمية ق��درات الشباب مضيفا انه مت 
وضع شروط اطارية الختيار املدارس 

واملدربني والطلبة.
وذك���ر داود أن امل��س��اب��ق��ة ستمر 
مبراحل ما بني فنية وتنافسية وصوال 
للمنافسات النهائية ل��الع��الن عن 
امل��دارس التي حتصد املراكز الثالثة 

االول���ى بالبطولة وذل��ك خ��الل شهر 
م���ارس املقبل مثمنا ت��ع��اون وزارة 
ال��ت��رب��ي��ة وم��ش��ارك��ت��ه��ا ال��واس��ع��ة 
ب��ف��ع��ال��ي��ات وم��س��اب��ق��ات )م��ل��س��ت( 
بالكويت والصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية راع��ي املسابقة 

هذا العام.
وق����ال إن »م���ا ن��س��ع��ى إل��ي��ه هو 
أن ي��خ��رج م��ن ب��ني ش��ب��اب الكويت 
املبدعني واملبتكرين في مجال العلوم 
والتكنولوجيا ما يساعد على تنمية 
الوطن وزي��ادة اإلنتاج مع وضع اسم 

الكويت في املراكز املتقدمة عامليا.  
 وب��ني أن أه���داف املسابقة العامة 
تتمثل بتنمية مهارات الطلبة الفنية 
واالعمال اليدوية واكتشاف املهارات 
واخلبرات لدى الطلبة ودعم االنشطة 
التطبيقية ف��ي امل����دارس واستثمار 

اوقات الفراغ في التكنولوجيا.
   ولفت إل��ى أن األه���داف اخلاصة 
تتركز باستثمار أوقات فراغ الطالب 
في مجال التكنولوجيا وتوجيههم إلى 
االستخدام األمثل لألجهزة واالستفادة 
منها في مجال التطبيقات الصناعية 
وتشجيع األعمال اليدوية وامليكانيكا 
والكهرباء واإللكترونيات واملشاركة 
باملنافسات والتعرف على االبتكارات 

املختلفة واالستفادة منها.

داود األحمد متحدثاً خالل االجتماع

»االتصاالت« تطلق مشروع مقسم 
الكويت لإلنترنت

أع��ل��ن��ت الهيئة ال��ع��ام��ة ل��الت��ص��االت وتقنية 
املعلومات الكويتية إطالق مشروع مقسم الكويت 
لالنترنت )اي اك��س ب��ي( ال��ذي يعمل على ربط 

الشبكات احمللية بنظيرتها الدولية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس إنه من خالل 
املوقع اإللكتروني الرسمي ملقسم الكويت لالنترنت 
)ix.kw( سيتم توفير املعلومات الالزمة للراغبني 
في التسجيل واالستفادة من خدماته إضافة إلى 

وجود مذكرة تفاهم ملن يرغب في االنضمام.
وأضافت أن املوقع يحتوي على صفحة متكن 
املشتركني من االطالع على جميع اجلهات املشتركة 
على مستوى القطاعني اخل��اص واحلكومي ومن 
ضمنها ش��رك��ات االت��ص��االت الرئيسية ورس��وم 

بيانية لالستخدام احلالي.
وأوض��ح��ت أن ال���دور امل��ن��وط باملقسم يتمثل 
في رب��ط أي شبكة في الكويت بحوزتها عنوان 
بروتوكول اإلنترنت وحصر مترير حركة اإلنترنت 
احمللية مما سيؤدي الى رفع مستوى أمن املعلومات 
واخلصوصية ودع��م انسيابية حركة اإلنترنت 

واالقتصاد الرقمي وتوفر اخلدمة بشكل أفضل.
وأف���ادت ب��أن املقسم سيقلل من تأثير انقطاع 
الكوابل الدولية إضافة إل��ى املساهمة في إتاحة 
النمو املنظم للشبكة دون عقبات لتحقيق االستفادة 

القصوى من خدمات اإلنترنت.
ونقل البيان عن رئيس قطاع االت��ص��االت في 
الهيئة فهد الفهد قوله إن مقسم الكويت الوطني 
سيوفر للمشتركني العديد من املزايا منها رفع أداء 
الشبكات عن طريق حتسني وقت االستجابة وازالة 

عدد النقاط الوسطية.
وأض��اف الفهد أن املقسم يضمن تبادل حركة 
اإلنترنت مع األعضاء اآلخرين محليا وبالتالي 

تقليل االعتماد على الكوابل الدولية املكلفة.
وذكر أن إطالق مشروع املقسم يأتي ضمن اخلطة 
األساسية للتحول الرقمي الذي يعتبر من اخلطوات 
الداعمة لرؤية )كويت جديدة 2035( مؤكدا أهمية 
ه��ذه اخل��ط��وة ف��ي حتسني أداء خ��دم��ات اإلنترنت 
واستضافة مقدمي احملتوى لتمكني الكويت لتصبح 

مركزا رقميا في املنطقة.

وحتدي«  »مغامرات  عنوان  حتت 

»كالد« نظمت رحلة  إلى  »فيلكا« 
ضمن فعاليات مخيمها السابع

أكدت املدير التنفيذي للجمعية 
الكويتية الختالفات التعلم »كالد«  
ن��وري��ة العميري أن اجلمعية 
نظمت بالتعاون مع مركز ضوى 
اليادة التطوعي املخيم السابع 
حتت عنوان »مغامرات وحتدي 
ف��ي فيلكا » حت��ت رع��اي��ة بنك 
الكويت الوطني الراعي الرسمي 
لنشاطات اجلمعية الكويتية 
الخ��ت��الف��ات التعلم الشبابية 
حيث ق��ام امل��ش��ارك��ون م��ن بنني 
وبنات بجولة في اجلزيرة على 
اآلث��ار التي تعود الى احلضارة 
االغريقية منذ اكثر من 3000 عام 
وبزيارة متحف عبدالله السالم 
ال���ذي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى مقتنيات 
متثل احلياة البحرية والبيئة 

الصحراوية.
وأوض���ح���ت ال��ع��م��ي��ري في 
ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي أن ب��رن��ام��ج 
املخيم تضمن نشاطات رياضية 
مائية كسباق القوارب ومسابقات 
ترفيهية وثقافية هادفة ومنها 
ورش��ة التدوير لسقي الطيور 
و«ورش��ة زراع��ة اجلزر األحمر« 
حيث كانت جزيرة فيلكا مشهورة 
بزراعة هذا النوع من اخلضار في 

السابق.  
 وأشارت إلى أن الورشة التي 
نظمتها اجلمعية حققت هدف 
»ال��ت��دوي��ر لسقي الطيور« أحد 

اهم اهداف املخيم وهو املساهمة 
للحفاظ على البيئة م��ن خالل 
تدوير امل��واد واستعمالها عدة 
م��رات وم��ن خ��الل احل��ف��اظ على 
احليوانات التي تسكن اجلزيرة 
او تأتي اليها في مواسم معينة  
وق��ام امل��ش��ارك��ون بتدوير م��واد 
مستعملة م��ن اج��ل عمل اوان��ي 
ت��ص��ل��ح ل��وض��ع امل����اء م��ن اج��ل 
م��س��اع��دة ال��ط��ي��ور ع��ل��ى حتمل 

احلرارة الشديدة في اجلزيرة.
وتضمنت الورشة شرحاً عن 
سبب استعمال كلمة »حت��دي«  
وأن الهدف من املخيم هو ان يقم 

املشاركني بتحدي أنفسهم أوال، 
من خالل النشاطات التي يقمون 
بها وثانيا، حت��دي اجل��و شديد 
احل��رارة في مثل ه��ذا الوقت من 
السنة واالستمتاع مبا يقومون 

به بالرغم من ذلك.
وب��دوره��ا أك��دت نائب رئيس 
مركز ضوى اليادة التطوعي وفاء 
البكر ال��ى ان » أح��د أه��م أه��داف 
امل��خ��ي��م وه���و ت��ط��وي��ر امل��ه��ارات 
القيادية للمشاركني بحيث يتم 
اختيار عدد منهم للمشاركة في 
املخيمات القادمة كقادة وينضموا 

الى فريق املتطوعني في املركز.«

جانب من توقيع مذكرة التفاهم

فنية عروض  ثالثة  وقدمت  الكويتية  النسائية  الفرقة  فيه  شاركت 

للبلدين الثقافي  اإلرث  استعرض  الطاجيكي  الكويتي  األسبوع  الدويش: 
قال د. بدر فيصل الدويش األمني العام املساعد لقطاع 
الفنون في املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
إن فعاليات األس��ب��وع الثقافي الكويتي ف��ي جمهورية 

طاجيكستان كانت ناجحة ومثمرة بكل املقاييس.
وذك��ر الدويش في تصريح صحفي أن ه��ذا األسبوع 
جاء تتويجا ملرور خمسة وعشرون عاما على العالقات 
الدبلوماسية الوثيقة ب��ني دول��ة الكويت وجمهورية 
طاجيكستان، الفتا إل��ى إقامة ع��دة فعاليات ومعارض 
وع��روض فنية، بحضور رئيس اجلمهورية عبداجلبار 
رحمن زادة، ووزير الثقافة الطاجيكي شمس الدين زادة، 
وع��دد من سفراء دول التعاون اخلليجي وشخصيات 

دبلوماسية متعددة.  
وأضاف أن األسبوع تخلله تقدمي ثالث عروض للفرقة 
النسائية الكويتية بقيادة الفنانة ماجدة الدوخي في مواقع 
مختلفة في طاجيكستان، والتي حظيت بإقبال جماهيري 
كبير، الفتا إلى أن الفرقة حظيت بتفاعل احلضور، وإشادة 
في الفنون الكويتية الشعبية والتراثية، حيث قدمت الفرقة 
لوحات فنية متنوعة مستمدة من املوروث الغنائي التراثي 

الكويتي الزاخر.
وأش���ار ال��دوي��ش إل��ى أن األس��ب��وع الثقافي الكويتي 
الطاجيكي ترجمة لتأصيل التعاون وت��ب��ادل اخلبرات 
وتوطيد العالقات بني البلدين الشقيقني، حيث عرض فيلم 

وثائقي من إنتاج املجلس الوطني للثقافة الفنون واألداب 
استعرض العالقات الوثيقة واإلرث الثقافي للبلدين، إلى 
جانب معرض تشكيلي مبشاركة الفنانة مشاعل فيصل، 

وأمسية للشاعر إبراهيم اخلالدي، ومعرضا آلخر إصدارات 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، كما قدمت الفرقة 

املوسيقية الطاجيكية عرضا فلكلوريا.

جانب من املشاركني في املخيم

 لقطة جماعية للحضور خالل توقيع املذكرة

الشايجي: »التشريع« اخلليجية أقرت 
تعديالت مشروع قانون الغش التجاري

قالت وكيل إدارة الفتوى والتشريع بالكويت 
املستشار هدى الشايجي أمس إن مسؤولي إدارات 
التشريع اخلليجية أق���روا خ��الل اجتماعهم في 
مسقط مشروع تعديالت على قانون مكافحة الغش 

التجاري.
وأوضحت الشايجي في تصريح ل� )كونا( على 
هامش مشاركتها باالجتماع ال� 15 ملسؤولي إدارات 
التشريع اخلليجية إن املجتمعني أقروا كذلك تعديالت 
خاصة مبشروع قانون حماية املستهلك إلى جانب 

تعديالت على مشروع القانون املوحد بالعالمات 
التجارية ومشروع قانون البذور والشتالت الزراعية 

بدول مجلس التعاون اخلليجي.
وأش��ارت إلى أن مشاريع القوانني التي أقرت في 
االجتماع سترفع للمجلس ال��وزاري العتمادها ومن 

ثم رفعها لقادة مجلس التعاون اخلليجي إلقرارها.
وأش���ادت الشايجي ب��روح التعاون ال��ذي ساد 
االجتماع بهدف الوصول للتشريعات التي تواكب 

التطورات الراهنة وخاصة في املجال االقتصادي. 

 لقطة جماعية للمشاركني في االجتماع التنسيقي 

الدويش يفتتح املعرض التشكيلي


