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ناقشت العنف األسري مع الجهات الحكومية المختصة

لجنة المرأة واألسرة تطالب بخطة
عمل إلنشاء مراكز اإليواء
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بدء حملة مزارع األلبان بمنطقة الصليبية

«البلدية» :دراسة عاجلة لتخصيص مليون متر مربع
لحل مشكلة مناطق التخزين
�أعلن مدير عام بلدية الكويت م.
�أحمد املنفوحي �أم�س عن وجود
درا�سة عاجلة لتخ�صي�ص مليون
مرت مربع كمنطقة بديلة بجانب
منطقة ال�����ش��دادي��ة ال�صناعية
وم�صانع الأ�سمنت حلل م�شكلة قلة
مناطق التخزين يف الدولة.
وق���ال املنفوحي لل�صحافيني
على هام�ش ب��دء البلدية حملة
م��داه��م��ات وازال����ة على مواقع
الت�شوين والتخزين يف مزارع
الأل��ب��ان مبنطقة ال�صليبية ان
«الدرا�سة �سرتفع �إل��ى املجل�س
البلدي لتخ�صي�ص املوقع للهيئة
العامة لل�صناعة».
و�أ�ضاف ان ملف الت�شوينات يعود
الى حقب �سابقة قبل  50عام ًا
والبلدية اخذت على عاتقها ان
حتارب هذا النوع من املخالفات

• جانب من اجتماع جلنة املرأة واألسرة البرملانية

كتب عبدالله ال�سلمان:
ناق�شت جلنة امل����ر�أة والأ��س�رة
مو�ضوع العنف الأ��سري بح�ضور
ممثلني عن وزارتي العدل وال�ش�ؤون
االجتماعية والعمل واملجل�س
الأعلى للأ�رسة وم�ست�شارين من
بع�ض م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
و�أو�ضح مقرر اللجنة النائب حممد
الدالل عقب االجتماع �أن االجتماع
ركز على مو�ضوع مراكز الإيواء،

والتي �شكلت وزارة العدل جلنة
لتفعيلها بناء على التحركات
النيابية الأخرية ،الفت ًا �إلى ان هناك
غياب تن�سيق وا�ضح ًا بني اجلهات
املعنية مثل وزارات الأوق���اف
وال�ش�ؤون والعدل واملجل�س الأعلى
ل�ل�أ��سرة ،ول��ذل��ك طلبت اللجنة
�أن يكون هناك اجتماع بني هذه
اجلهات املعنية للتن�سيق بينها
والرتكيز على خطة عمل وا�ضحة
وحمددة لإن�شاء مركز �إيواء �أو �أكرث

خالل الفرتة املقبلة مع �إبداء ر�أيهم
يف االقرتاحات املقدمة من الأع�ضاء
بخ�صو�ص العنف الأ�رسي.
واعترب �أن �إن�شاء مراكز للإيواء
يف حد ذاته خطوة مميزة لتفعيل
القوانني ومعاجلة جزئية العنف
الأ��س�ري واح�ت�رام مكانة امل��ر�أة
ب�إيجاد مراكز �إيواء حتتوي املر�أة
يف ح��ال تعر�ضها للعنف وفق
�ضوابط و�رشوط مع تقدمي الدعم
النف�سي واالجتماعي والديني.

«المالية البرلمانية» توافق على اتفاقية
«مكافحة الغش التجاري» الخليجية
كتب حمد احلمدان:
وافقت اللجنة املالية الربملانية بالإجماع خالل
اجتماعها ام�س على م�رشوع قانون ب�ش�أن اتفاقية
النظام املوحد ملكافحة الغ�ش التجاري لدول
جمل�س التعاون اخلليجي العربية.
وقالت اللجنة ان تلك االتفاقية ت�أتي يف اطار

توحيد القواعد القانونية يف تلك الدول ,مبينة
�أنها وافقت على جمموعة من االقرتاحات برغبة
ابرزها االق�تراح برغبة ب�ش�أن ا�ستمالك عقارات
ال�سكن اخلا�ص يف القطع « 2و 4و »12مبنطقة
ال�ساملية ب�سعر ع��ادل ومن�صف واق�تراح برغبة
ب�ش�أن �رصف وزيادة بدالت لرجال االطفاء واقرار
مزايا جديدة لهم.

الكويت تتقدم  72مرتبة على مؤشر
األمن السيبراني العالمي
�أعلنت الهيئة العامة لالت�صاالت
وتقنية املعلومات تقدم الكويت
 72مرتبة على م ��ؤ��شر الأم��ن
ال�سيرباين العاملي للعام 2018
لتحقق املركز اخلام�س خليجي ًا
وال�ساد�س عربي ًا و 67عاملي ًا من
بني  175دولة.
وقالت الهيئة يف بيان �صحايف
�أم�س� :إن تقدم البالد  72مرتبة
يعد قفزة نوعية �إذ كان ترتيبها
 139عاملي ًا من بني  165دولة
وف��ق��ا ل��ل��م��ؤ��شر ذات���ه يف عام
 2017وال�����ص��ادر ع��ن االحت��اد
الدويل لالت�صاالت التابع للأمم
املتحدة.
و�أك��دت �أنها �أخ��ذت على حممل
اجلد التحديات املتعلقة بالأمن
ال�سيرباين كافة و�أعدت لها جيد ًا
خ�لال ال�سنوات املا�ضية على
�أي���دي خ�برات �شبابية وطنية
وم�����س��ت�����ش��اري��ن ع��امل��ي�ين عرب

اتفاقيات تعاون مع حكومات
دول رائ����دة يف جم���ال الأم���ن
ال�سيرباين.
و�شددت على م�ضيها يف حتقيق
اال�سرتاتيجية الوطنية وبناء
املركز الوطني للأمن ال�سيرباين
والعمل بالتعاون مع اجلهات
احل��ك��وم��ي��ة وال��ق��ط��اع اخلا�ص
لت�أهيل املوارد الب�رشية وتطبيق
املعايري وال�سيا�سات وتعزيز
�أمن البنى التحتية والبيانات
احل�سا�سة لر�صد التهديدات
واجل��رائ��م االل��ك�ترون��ي��ة التي
تزعزع �أمن ال�شبكات والأ�صول
املعلوماتية يف البالد.
ور�أت �أن ت��ق��دم ال��ك��وي��ت على
امل�ؤ�رش املذكور ي�أتي نتيجة
ملا قامت به من �إجن��ازات على
مدى عامني من العمل الد�ؤوب
لتطوير قطاع الأمن ال�سيرباين يف
البالد عرب اال�سرتاتيجية الوطنية

للأمن ال�سيرباين وتطوير �إطار
العمل والهيكل الت�شغيلي للأمن
ال�سيرباين الوطني.
وذكرت �أن امل�ؤ�رش العاملي للأمن
ال�سيرباين «جي�.سي.اي» يعتمد
على قيا�س وحتليل التدابري
التي تتخذها ال��دول يف خم�سة
جماالت رئي�سية هي القانونية
والتقنية والتنظيمية وبناء
القدرات و�أخ�ير ًا �سبل التعاون
يف هذا املجال ,وبناء على ذلك
يتم حتديد م�ستوى ن�ضج الدول
يف هذا امل�ؤ�رش.
و�أفادت ب�أن هذا االجناز يعطيها
احلافز لبذل امل��زي��د ,ال�سيما
و�أن تهديدات الأم��ن ال�سيرباين
باتت ت�شكل خطر ًا حقيقي ًا على
املجتمعات ,معربة عن تطلعها
�إل��ى ت��ع��اون جميع م�ؤ�س�سات
ال��دول��ة و�أف��راده��ا لتحمل هذه
امل�س�ؤولية الوطنية.

محليات

حماربة تامة �شاملة.
و�أو�ضح ان البلدية و�صلت الى
عدة مواقع خمالفة مت ح�رصها
بالتعاون م��ع وزارة املالية
وقطاعاتها املعنية ،ا�ضافة
ال��ى االدارة اجلنائية وق��د متت
ال�سيطرة على املخالفات.
وا���ش��ار ال��ى ان البلدية ب��د�أت
ب�إزالة املخالفات جميع ًا وتقييد
اي ت�شوينات جديدة بالقيود
احل��ك��وم��ي��ة ول���وائ���ح البلدية
واجلهات املعنية االخ��رى عرب
نظام جديد يح�رص الت�شوينات
ويتابعها ومينع املخالف منها
عرب نظام «املعلومات اجلغرايف
.»gis
وب�ي�ن ان ال��ب��ل��دي��ة ما�ضية يف
حماربة هذا امللف العالق منذ
ع��ق��ود ط��وي��ل��ة م�ضيفا «نتميز

• أحمد املنفوحي

بال�شفافية امام و�سائل االعالم
وق��د اعلنا عن كافة االج��راءات
واحالة ثالث خمالفات للنيابة

واب�ل�اغ ادارة مكافحة الف�ساد
عنها».
و�أو���ض��ح امل��ن��ف��وح��ي ان وزي��ر
ال��دول��ة ل�ش�ؤون البلدية وزير
االوق����اف فهد ال�شعلة �أو�صى
االدارة القانونية يف البلدية
بالتحقيق مع اي موظف مق�رص
يف عمله.
و�أكد ان البلدية �أزالت اكرب ت�شوين
موجود يف الكويت يف مزارع الألبان
يف منطقة ال�صليبية يف حمافظة
اجلهراء ،م�شري ًا الى ا�ستمرارهم
يف ر�صد ال�سلبيات كما ان لديهم
ت�صور ًا كام ً
ال ح��ول الت�شوينات
املخالفة و�سوف تزال تباع ًا.
وقال املنفوحي «اننا �سنتعامل مع
املف�سدين بغاية احلزم و�سنعطي
ال����شرك��ات امل��ت����ضررة لإخ�ل�اء
املواقع فرتة �سماح �شهرين».

«تكنولوجيا المعلومات»« :الحوسبة السحابية» يسهل تبادل
المعلومات بين أجهزة الدولة
�أكد املدير العام للجهاز املركزي
لتكنولوجيا املعلومات هيا
الودعاين� ،أهمية تطبيق نظام
اخلدمات احلو�سبة ال�سحابية
يف �أجهزة الدولة لت�سهيل عملية
تبادل البيانات واملعلومات
بطريقة �آمنة و�رسيعة.
ج���اء ذل���ك يف ت����صري��ح �أدل���ت
به على هام�ش افتتاح �أ�سبوع
احلكومة الإل��ك�ترون��ي��ة �أم�س،
الذي ينظمه �أع�ضاء نادي الإدارة
العامة التابع لق�سم الإدارة
العامة بكلية العلوم الإدارية يف
جامعة الكويت.
و�أك���دت �سعي اجل��ه��از لتطوير
خ����دم����ات ب����واب����ة ال��ك��وي��ت
الإلكرتونية لتتوافق مع عملية
التحول الرقمي بني م�ؤ�س�سات
ال���دول���ة ل��ل��ق��ط��اع�ين ال��ع��ام
واخلا�ص عرب ا�ستخدام البيانات
وتوفري وت�سهيل تلك اخلدمات
للم�ستخدمني.
وذك���رت �أن اجل��ه��از املركزي
يعمل ع��ل��ى ت��وح��ي��د وتب�سيط
ا�ستخدامات التكنولوجيا بني
�أجهزة وقطاعات الدولة ف�ضال
عن دوره يف تب�سيط الإجراءات
للخدمات املقدمة للمواطنني
واملقيمني.
و�أف���ادت ب���أن م�شاركة اجلهاز
عرب جناحه اخلا�ص يف معر�ض
احل��ك��وم��ة الإل��ك�ترون��ي��ة ي�أتي
لتعريف الطلبة على اخلدمات
الإلكرتونية املتاحة على موقع
البوابة الإلكرتونية الر�سمية
للدولة واملقدمة من عدة جهات

• خالل افتتاح أسبوع احلكومة اإللكترونية

حكومية �إ�ضافة �إل��ى القوانني
واالح�صائيات التي تهم �رشائح
املجتمع كافة.
وبينت �أن املعر�ض �سيتيح للطلبة
فر�صة التعرف على اخلدمات
التي تهمهم �أثناء فرتة درا�ستهم
عرب نظام الت�سجيل الإلكرتوين

الختبار ال��ق��درات الأكادميية
وم��ا بعد التخرج كالبحث عن
الوظائف بالقطاعني احلكومي
واخلا�ص.
و�أكدت الودعاين حر�ص اجلهاز
على تعريف الطالب ب��دوره يف
ا�ستكمال العنا�رص للحكومة

الإلكرتونية وال�سعي نحو تقدمي
�أحدث التطبيقات التكنولوجية
املتقدمة يف جمال نظم وتقنية
امل��ع��ل��وم��ات و�إن�����ش��اء ثقافة
�إل��ك�ترون��ي��ة ل���دى ك��ل �رشائح
امل��ج��ت��م��ع لتطبيق منظومة
احلكومة الإلكرتونية.

مركز التواصل الحكومي أطلق حساباته
على «التواصل االجتماعي»
�أطلق مركز التوا�صل احلكومي التابع ملجل�س ال���وزراء ،ح�ساباته
الإلكرتونية على مواقع التوا�صل االجتماعي بهدف التوا�صل مع
املواطنني واجلهات احلكومية جت�سيد ًا للأ�سلوب احلديث و�إي�صال اخلطاب
احلكومي.
وقال املركز على ح�سابه مبوقع التوا�صل االجتماعي «تويرت»� :إن املركز
يهدف الى تفعيل الأداء الإعالمي للأجهزة احلكومية وذلك عن طريق
تطوير نظام فاعل لرفع كفاءة و�رسعة اال�ستجابة الإعالمية واعتماد

الإطار العام للخطابات احلكومية وتوحيد الر�سالة الإعالمية.
و�أو�ضح �أن املركز �سيتولى التن�سيق ب�ش�أن خمتلف اجلهود لدعم الهوية
املوحدة للدولة عرب و�سائط التوا�صل والقنوات الإعالمية لتحفيز
ال���وزارات على مزيد من التوا�صل لدعم حق املواطن يف املعلومة
ال�صحيحة.
و�أ�شار �إلى �أن مركز التوا�صل احلكومي �سيقوم بتوحيد اخلطاب الإعالمي
وخلق �سيا�سة م�شرتكة لإدارة احل�سابات احلكومية.

بهزاد :غرامة المدخنين في األماكن العامة
ووسائل النقل  100دينار
كتب �ضاحي العلي:

• جنان بهزاد

قالت �أمني عام اجلمعية الكويتية
حلماية البيئة جنان بهزاد ان
العمل من �أجل البيئة ي�أتي ل�صالح
ال��ك��وك��ب اج��م��ع مب��ا يحويه من
مكونات طبيعية وغري طبيعية،
وتناولت خالل م�شاركة اجلمعية
يف احتفالية فعالية �ساعة الأر�ض
مم��ي��زات ق��ان��ون حماية البيئة
رقم  42ل�سنة  ،2014وكيف �أن
القانون ي�شجع منظمات املجتمع
املدين على احرتام البيئة و�إلزام
الدولة بكل م�ؤ�س�ساتها بتطبيق
القانون.
و�أ�ضافت بهزاد �أن املادة «»119
م��ادة مهمة ج��دا تلزم م�ؤ�س�سات
الدولة ب�إن�شاء ادارات بيئية يف
م�ؤ�س�سات الدولة ل�ضمان متابعة

وتطبيق القوانني البيئية يف نطاق
عمل هذه امل�ؤ�س�سات ،و�شددت على
�رضورة وقف التدخني ح�سب ن�ص
مادة القانون �أنه «ممنوع التدخني
يف الأماكن العامة وو�سائل النقل
العام واملخالف يعاقب بغرامة
ت�صل �إل��ى  100دي��ن��ار ،و�إل��زام
جميع اجل��ه��ات ات��خ��اذ التدابري
الالزمة ملنع التدخني يف الأماكن
املغلقة و�شبه املغلقة واملخالف
يعر�ض مدير املن�ش�أة لغرامة ت�صل
�إلى � 5آالف ،ومينع ن�رش �أو �إ�شاعة
املعلومات املغلوطة عن الو�ضع
البيئي يف البالد واملخالف يعاقب
بغرامة ت�صل �إلى � 50ألف دينار».
ولفتت الى ان «احتفال اجلمعية
ب�ساعة الأر�ض �سنوي ًا ي�ساهم يف
رف��ع ال��وع��ي املجتمعي بق�ضية
التغري املناخي وهذا ما يت�سق مع

احد اهم �أهداف التنمية امل�ستدامة
التزاما ملعاجلة بع�ض
التي متثل
ً
�اح��ا التي
التحديات الأك�ثر �إحل� ً
تواجه العامل اليوم» ،م�ضيفة ان
«كل الأهداف ال�سبعة ع�رش مرتبطة
ببع�ضها البع�ض ،وه��ذا يعني
�أن النجاح يف �أحدها ي�ؤثر على
جناح الأخ��رى ،مث ً
ال �إن التعامل
مع خطر تغري املناخ ي�ؤثر على
كيفية �إدارة م��واردن��ا الطبيعية
اله�شة ،وحتقيق امل�ساواة بني
اجلن�سني �أو حت�سني ال�صحة
ي�ساعد على الق�ضاء على الفقر،
وت��ع��زي��ز ال�����س�لام واملجتمعات
ال�شاملة ���س��وف يقلل م��ن عدم
امل�ساواة وي�ساعد االقت�صادات
على االزدهار .وان هذه هي �أعظم
فر�صة لدينا لتح�سني احلياة
للأجيال القادمة».

• إطفاء اإلضاءة في املسجد الكبير

«الكهرباء» شاركت في الحدث العالمي
«ساعة األرض»
كتب فار�س عبدالرحمن:

ق��ام��ت وزارة ال��ك��ه��رب��اء وامل��اء
بامل�شاركة باحلدث العاملي �ساعة
الأر�ض من خالل �إطفاء �إنارة الوزارة
وذلك ت�أكيد ًا من الوزارة على �رضورة
ان يكون اجلميع �صديق ًا للبيئة.

ودعا فريق �إدارة املراقبة الفنية
ب��ال��وزارة كل اجلهات احلكومية
واخلا�صة للم�شاركة ب�إطفاء الإنارة
لتوثيق ال�صور جلميع من �ساهم
باملوقع العاملي الأ�سرتايل لتكون
الكويت دولة �صديقة للبيئة.
ولقد ���ش��ارك يف احل��دث العاملي

العديد من مباين ال��دول��ة ومنها
امل�سجد ال��ك��ب�ير وجم��م��ع ليلى
جالريي وفندق هيلتون الكويت
وفندق �سفري الفنطا�سوبنك الكويت
الوطني والبنك التجاري وديوان
اخلدمة املدنية وغريها من الهيئات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية.

