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أكد أنه يزيد إنتاجية العمل ويسمح بتبادل امللفات واملهمات بشكل آمن

طارق املرزوق لـ«األنباء» :مشروع األرشفة اإللكتروني
في «التعليم العالي» يحفظ  9ماليني وثيقة ويسرّع وتيرة العمل
آالء خليفة

قامت إدارة نظم املعلومات
بالعمل على مشروع األرشفة
اإللكترونية ،في إطار خطط
وزارة التعليم العالي ملواكبة
التطور التكنولوجي وتسريع
وتيرة العمل ورفع نس����بة
دقته.
وق����ال مدي����ر إدارة نظم
املعلومات ب����وزارة التعليم
العال����ي طارق امل����رزوق في
حديث خاص لـ«األنباء» إن
ميكنة أرشيف وزارة التعليم
العالي وتخزينه على أجهزة

طارق املرزوق

احلاسب اآللي يتم عبر نظام
آلي متكامل حلفظ واسترجاع
الوثائق ومتابعة املراسالت
اخلارجية الواردة والصادرة
من وإلى الوزارة والتخلص من
امللفات واملستندات التاريخية
بعد حفظها إلكترونيا.
وأفاد املرزوق بأن الوضع
السابق كانت له سلبيات عدة،
منها البطء في إجناز املعامالت
وضياع املستندات أو تلفها
بالتقادم وتراك����م  9ماليني
وثيق����ة وتكدس����ها وضياع
الوقت واجلهد ف����ي البحث
واسترجاع الوثائق باإلضافة

إلى عدم إمكانية العمل على
نفس امللف في حالة استخدامه
من قبل أحد املوظفني وصعوبة
حتديث امللفات.
ولفت املرزوق إلى أن من
أبرز األهداف اإلستراتيجية
ملشروع األرشفة اإللكترونية
ميكنة أرش����يف املستندات
وتخزينها على احلاسب اآللي
وتبادل املستندات إلكترونيا
ب��ي�ن اإلدارات والتخلص من
امللفات واملستندات التاريخية
بعد حفظها إلكترونيا وإدخال
الكم املتراكم املقدر بـ  9مليون
وثيقة لألرشيف اإللكتروني

وتقليل اس����تخدام األوراق
داخل الوزارة باإلضافة الى
عم����ل نس����خ احتياطية من
امللف����ات وتس����هيل مهمات
املوظف��ي�ن وحتس��ي�ن أدائهم
ورف����ع إنتاجيته����م وتوفير
آليات عمل متقدمة تس����اعد
على تس����ريع خطوات سير
العمليات والوصول ألي وثيقة
عند احلاجة إليها.
وتاب����ع :ان م����ن األهداف
كذل����ك مش����اركة امللف����ات
واملهمات بشكل آمن وبسيط
واالحتفاظ بالنسخ األصلية
للملف����ات والوثائ����ق املهمة

خالل ندوة «جهود الكويت للحد من آثار االحتباس احلراري» في«األمريكية»

بن نخي إلنشاء مركز دراسات لقضية االحتباس احلراري
عبداهلل العليان

أكد أس����تاذ الهندس����ة
امليكانيكي����ة ف����ي كلي����ة
الدراس����ات التكنولوجية
في الهيئة العامة للتعليم
التطبيق����ي والتدري����ب
د.عبداللطيف بن نخي أن
االحتباس احلراري من حيث
املبدأ هو ظاهرة طبيعية،
ولكن يقصد بهذه القضية
أنها أصبح����ت أكبر وأكثر
من املع����دل الطبيعي وهو
نتيجة ما يحافظ على حرارة
األرض بالدرجات املقبولة
وأصبحت احلرارة تختزن
داخ����ل الغالف اجلوي مما
يؤدي إلى ارتفاع درجات
احلرارة مبعدل خطير مما
يؤثر على الثروة احليوانية
والنباتي����ة والبحري����ة
واملوارد املائي����ة وغيرها
من الثروات.
وأضاف خالل ندوة أقامها
مركز دراسات اخلليج في
اجلامعة األمريكية في الكويت
بعنوان «جهود الكويت للحد
من آثار االحتباس احلراري»
وبحضور عدد من الطلبة
وأساتذة الكلية أن الكويت
تعاني من ارتفاع درجات

الخيوط
الجراحية

د .عبداللطيف بن نخي خالل احملاضرة

احل���رارة وهن���اك بعض
الس���يناريوهات أن درجة
احلرارة سترتفع أكثر من
الدرجة احلالية مما سيؤثر
على استهالكنا في الدولة
على املاء والثروة احليوانية
وكذلك األجهزة الكهربائية
واستهالك الكهرباء ستزيد
وان هن���اك العدي���د م���ن
األمور إذا ارتفعت احلرارة
سيزيد استهالكها وتتأثر
بكثرتها.

عرو
عل ض خاصة
ى الليزر

پ تخفي�شات اإ�شافية على جل�شات الليزر
پ فتح امللف والك�شف جمان ًا

پ تقنية البالزما الغنية بال�شفائح الدموية (  ) PRPللن�شارة وعالج
ت�شاقط ال�شعر .
پ اأح��دث اخليوط اجلراحية املخفية ل�شد الوجه والن�شارة وعالج
جتاعيد الوجه.

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�سرة

د /حممد عمران  -اأخ�سائي جلدية وتنا�سلية
پ ت�شخي�ض وعالج جميع الأمرا�ض اجللدية.
پ حقن الفيلرز لتكبري ال�شفاه واخلدود.
پ جل�شات امل �ي��زوث��رياب��ي ل�ن���ش��ارة ال��وج��ه وعالج
ت�شاقط ال�شعر.
پ اذابة الدهون وازالة ال�شيلوليت و�شد اجل�شم باحلقن.
پ جل�شات تبيي�ض الب�شرة عن طريق احلقن.

(ريليش كومار)

پ ح �ق ��ن ال �ب��وت �ك ����ض مل �ع ��اجل ��ة ال� �ت� �ع ��رق الزائد
والتجاعيد.
پ عالج الهالت ال�شوداء والتجاعيد حول العني.
پ اأحدث طرق التق�شري الكيميائي لعالج جتاعيد
الب�شرة وت�شبغات اجللد والن�شارة.
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وقال من جهود الكويت
أنه���ا وقعت وصادقت منذ
وقت طويل على اتفاقيات
«كيوت���و» وحتاف���ظ على
حضور ه���ذه االجتماعات
الت���ي تعقد فجهودها على
مس���توى املتابع���ة جيدة
وكذلك مس���توى األبحاث
وهن���اك أعم���ال ممت���ازة
واستكش���اف االحتماالت
التي ستحدث على الكويت
مستقبال وكيفية التعاطي

معها ،وإن من أبرز املشاريع
وأكبرها مش���روع الطاقة
الشمس���ية والري���اح في
الشقايا ولكن هذه اجلهود
قاصرة وليس���ت بالدرجة
املطلوبة ونحتاج إلى جهود
أكثر بالتنسيق وأكبر من
حيث الكم ،مبينا أننا نحتاج
إلى اخلبرات األجنبية وان
هناك آليات تسمح بالتعامل
مع الدول األجنبية وكذلك
التمويل موضحا انه يجب
أن نس���تفيد من اخلبرات
لوضع حلول.
متمني���ا م���ن اجلهات
املعنية بقضية االحتباس
احلراري مثل وزارة الكهرباء
واملاء والهيئة العامة للبيئة
ومعهد الكوي���ت لألبحاث
العلمية واألطراف اآلخرين
أن يتم إنشاء وحدة خاصة
لألبحاث والدراسات ترتبط
ارتباط���ا وثيقا مع قضايا
التخفي���ف والتكي���ف مع
ظاهرة االحتباس احلراري،
مستش���هدا بأن الكثير من
الدول ح���ول العالم لديها
مثل هذه املراكز املخصصة
ملناقش���ة ودراس���ة ه���ذه
الظاهرة متمنيا االستفادة
من جتاربها.

وتوفير صور لتداولها وكشف
املرزوق عن أن املرحلة الثانية
من املشروع التي تركز على
ربط املكاتب الثقافية بنظام
األرشيف اإللكتروني وتنزيل
وضبط وحتليل متطلبات كل
مكتب على ح����دة وتطبيقها
على برنامج إدارة احملتوى
اإللكتروني وإنشاء بروفايل
لكل مكتب بحسب متطلبات
كل إدارة على حدة.
وأضاف أنه سيتم تعريف
أنواع الوثائق وحتديد حقول
الفهرس����ة لكل نوع وإدخال
الك����م املتراكم ل����كل مكتب

املرحلة الثانية
من املشروع
تركز على
ربط املكاتب
الثقافية

بحسب الدراسة املنجزة من
قبل الوزارة وإدخال األوراق
اليومية وتوفير جميع األجهزة
واملع����دات أجهزة النس����خ
والربط الش����بكي واخلوادم
ل����كل مكتب وأيض����ا توفير
رخص إضافية ملس����تخدمي
املكات����ب الثقافي����ة وتوفير
عمالة متخصص����ة وأجهزة
إدخال الكم املتراكم واألوراق
اليومي����ة فضال ع����ن توفير
اخصائي دعم واستشاري إدارة
احملتوى اإللكتروني وجميع
اخلدمات الفنية املتخصصة
والصيانة.

ترعاه وزارة الدولة للشباب بالتعاون مع كلية التربية

مشروع الدولة التدريبي لتنمية واستثمار
طاقات الشباب يفتتح مستواه الثالث

ب���دأ مش���روع الدولة التدريب���ي لتنمية
واستثمار طاقات الشباب الذي ترعاه وزارة
الدولة لشؤون الشباب ،وتنفذه جامعة الكويت
بالتعاون مع مكتب األبحاث واالستش���ارات
والتدريب بكلية التربية مس���تواه التدريبي
الثالث ،ويعتبر هذا املستوى هو األخير بحسب
اخلطة الزمنية والتدريبية املقررة للمشروع،
حيث انه جاء ليكون مركزا هذه املرة ويستمر
ملدة أسبوع واحد فقط ويهدف من خالله إلى
إكس���اب املتدربني فنيات وكفايات التدريب
املختلفة والتي تتالءم مع الطبيعة اخلاصة
للش���باب الذين يعتبرون الفئة املس���تهدفة
للمشروع.
وقد بلغ عدد املتدربني في هذا املس���توى
الـ  273متدرب���ا ومتدربة من مختلف جهات
العمل احلكومية املشتركة في املشروع ،وهي
هيئة الش���باب والرياضة ،وجمعيات النفع
العام ،واملجلس الوطن���ي للثقافة والفنون
واآلداب ،ووزارة الداخلية ،ووزارة التربية،
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ووزارة
الشؤون االجتماعية والعمل .وتعتبر الورش
التدريبية في هذا املستوى هي األكثر مقارنة
باملستويات السابقة ،حيث بلغ عددها ثالث
عشرة ورشة تدريبية يحاضر بها نخبة من
األس���اتذة األكادمييني وهم د.عادل الشرف،
د.جاس���م حاجية ،د.عايدة العيدان ،د.مرمي
املذكور ،د.حامد العب���داهلل ،د.علي الهولي،
د.علي عاشور ،د.عادل النجار ،د.نبيل الغريب،

د.فاطمة عياد ،د.نواف العنزي ،د.طالل العلي
ود.كوثر حبيب .ومن خالل هذا املستوى مت
تلمس استحس���ان منقط���ع النظير من قبل
املدربني واملتدربني على حد سواء ،شاكرين
القائمني على املش���روع ومنظميه ومنفذيه
عل���ى منحهم هذه الفرص���ة العظيمة في أن
تكون لهم احلظوة ليتم ش���ملهم من ضمن
العناص���ر والكوادر الوطني���ة املنتمية لهذا
املشروع الضخم والرائد.
جدير بالذكر أنه بعد انتهاء هذا املستوى
ستتم إقامة حفل تكرمي في بداية شهر مايو
حتضره قيادات رفيعة املستوى في الدولة
وفي وزارة الدولة لشؤون الشباب وجامعة
الكويت ،وذلك على شرف متدربي املستوى
الثالث تقديرا من القائمني على املشروع جلهود
املتدربني املبذولة طوال فترة املشروع الذي امتد
ملدة أربعة أشهر وكذلك لشكرهم على التزامهم
بحضور جميع املستويات وعلى مشاركتهم
الفاعلة واملتميزة والتي أهلتهم لبلوغ املستوى
األخير ،كما س���يتم منحهم في نهاية احلفل
شهادات مدرب معتمد ليتمكنوا من خاللها من
ممارسة مهمة تدريب الشباب في مقار عملهم
فيما بعد ،باإلضافة إلى احتواء مش���كالتهم
وتفهم احتياجاتهم ومعاجلة قضاياهم املتعددة
باس���تخدام أساليب وطرائق علمية مثلى مت
استقاؤها من خالل مستويات التدريب الثالثة
املختلفة وذلك من أجل حتقيق الهدف العام
من املشروع.

