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حصة السعد :الكويت سباقة في دعم املرأة لتمكينها اقتصاديا ً
القاهرة ـ كونا :قالت رئيسة
مجلس سيدات االعمال العرب
الش����يخة د.حصة السعد إن
الكويت سباقة في دعم املرأة
لتمكينه����ا اقتصادي����ا فضال
عن تقدمي الدعم للمشروعات
الصغي����رة واملتوس����طة
للشباب.
جاء ذلك في تصريح أدلت
به الشيخة حصة لـ (كونا) على
هامش أعمال املنتدى العربي
االفريقي الـ 13لصاحبات االعمال
واملهن وقم����ة القاهرة الثالثة
لتمكني املرأة ودع����م الريادة
ودعم املش����روعات الصغيرة
واملتوسطة.
وأضافت ان القمة العربية
االفريقية التي اس����تضافتها
الكويت أخيرا شهدت مبادرة
صاحب السمو األمير الشيخ
صباح األحمد بتقدمي مساعدات
مالية للدول االفريقية فيما عرف
بـ (صندوق افريقيا).
وأعربت الش����يخة حصة
التي ترأس����ت في الوقت ذاته
مجلس سيدات االعمال االفريقي

الشيخة د.حصة السعد

ع����ن االمل ف����ي أن يخرج هذا
املنتدى بنتائج من شأنها تنفيذ
توصيات القمة املذكورة والتي
أكدت حينها دعم املرأة العربية
واالفريقي����ة اقتصاديا اضافة
الى دعم املشروعات الصغيرة
واملتوسطة للشباب ،مشددة
على ضرورة وج����ود ترابط
بني ال����دول العربي����ة والدول
االفريقية وهو ما أشارت اليه
في كلمتها بافتتاح املؤمتر بشأن
انشاء مجلس اقتصادي جديد
والتع����اون املطلوب بني املرأة
العربية ونظيرتها االفريقية.
وأش����ارت الى ما تتمتع به
غالبية ال����دول االفريقية من
ثروات ومواد خام اضافة الى
الثروة البشرية مشددة على
ضرورة ان يكون للدول العربية
دور فعال في املشاركة اقتصاديا
مع افريقيا.
وتطرقت الى دعوة املتحدثات
ف����ي املؤمتر م����ن دول القارة
االفريقية نظيراتهن العربيات
الى العمل يدا بيد من أجل متكني
الترابط بني اجلانبني العربي

واالفريقي مبا يحقق التنمية
املستفادة لألطراف كافة.
وقالت الس����عد ان مجلس
س����يدات األعم����ال العرب منذ
انشائه قبل  14عاما أجنز الكثير
ف����ي مختلف ال����دول العربية
معربة عن تطلعها في أن يكون
للمجلس اجن����ازات أيضا في
الدول االفريقية لتحقيق التنمية
الشاملة عربيا وافريقيا.
بي����د أنه����ا أش����ارت ال����ى
صعوب����ات واجه����ت مجلس
سيدات األعمال العرب منذ ما
يسمى بـ «الربيع العربي» الذي
شهدته بعض الدول العربية في
السنوات االخيرة معربة عن
األمل ف����ي ان يتم جتاوز تلك
الصعوب����ات وأن يكون هناك
تعاون عربي أكبر في افريقيا.
وكانت الشيخة حصة قد ألقت
كلمة اول من أمس في افتتاح
املؤمتر العربي االفريقي الـ 13
لصاحبات االعمال واملهن وقمة
القاه����رة الثالثة لتمكني املرأة
ودعم الريادة ودعم املشروعات
الصغيرة واملتوسطة.

فائزون مبسابقة «شفت الكويت :»4
تؤصل الهوية الكويتية في عالم التكنولوجيا
اجلائزة ِّ
أجم����ع عدد م����ن الفائزين
مبسابقة «ش����فت الكويت »4
على أن جائزة «س����مو الشيخ
سالم العلي للمعلوماتية» وما
تشمله من أنشطة تؤكد اهتمام
القيادة السياسية في الكويت
مبجال تكنولوجيا املعلومات
وإميانه����ا الراس����خ بضرورة
توفير وعي أمني ومعلوماتي.
وأكد الفائزون في تصريحات لـ
«كونا» أن الكويت دولة سباقة
في إقامة مثل هذه اجلوائز القيمة،
ما يؤكد حرص صاحب السمو
األمير الش����يخ صباح األحمد
وس����مو الشيخ س����الم العلي
بأهمي����ة مواكبة تطورات عالم
التكنولوجيا واملعلومات.
وقال الفائز عادل املعزوزي
من املغرب إن فوزهم باملسابقة
وتكرمي رئيس مجلس اإلدارة
واملدير العام لـ «كونا» الشيخ
مبارك الدعيج س����يكون حافزا

ودافعا لهم للمض����ي قدما في
حتقيق اإلجن����ازات مبجاالت
مختلف����ة الس����يما العل����وم
والتكنولوجيا من أجل االرتقاء
بأوطانهم .بدوره أعرب الفائز
أشرف حمدان من فلسطني عن
إعجابه مبحتوى ومستوى كل من
املسابقة واجلائزة اللتني تشكالن
دافع����ا كبيرا لألفراد في املجال
التكنولوجي ،خصوصا أن عالم
اليوم بات أشبه بقرية صغيرة
مع وجود شبكة اإلنترنت والقوة
التي تكمن باحتواء املعلومات
واملعرفة .من جهتها ش����كرت
الفائزة أسماء غازي من مصر
سمو الشيخ سالم العلي ورئيس
مجلس أمناء «جائزة سمو الشيخ
س����الم العل����ي للمعلوماتية»
الش����يخة عايدة السالم إلقامة
مثل هذه اجلوائز املفيدة التي
تؤصل الهوية الكويتية في عالم
التكنولوجيا وترتقي باحملتوى

اإللكتروني متمنية اس����تمرار
الكويت في إنتاج املزيد من هذه
األنشطة التي تسعى إلى دفع
عجلة التقدم في البلدان العربية
والعاملية .وجمعت جائزة سمو
الشيخ سالم العلي للمعلوماتية
العالم بأسره عبر شبكة اإلنترنت
من خالل فعالياتها املتواصلة
واملستمرة سنويا لتصبح منارة
كويتية ثقافية معلوماتية.
وتقيم اجلائزة التي رأت النور
عام  2001مسابقتها وأنشطتها
سنويا وفقا خلطة عمل معتمدة
من قبل اللجنة املنظمة العليا،
حيث تضم في عضويتها العديد
من اخلب����رات كما تقدم جوائز
مالية عدة تقدر ميزانيتها مبئة
ألف دينار كويتي سنويا.
وتشمل جائزة «املعلوماتية»
في فعالياتها أنشطة ومسابقات
عدة منه����ا «ش����فت الكويت»
و«تدوين» و«مجالس احلوار»

و«ديوان املعلوماتية» واجلوائز
املعلوماتي����ة الت����ي تنقس����م
إلى الهوات����ف الذكية واملواقع
اإللكتروني����ة .ويعد أحد أبرز
أنش����طة هذه اجلائزة مسابقة
«ش����فت الكويت» التي أطلقت
خالل الدورة العاشرة للجائزة
عام  2010ودش����نت نس����ختها
االجنليزية هذا العام ،ما أدى إلى
وصولها للعاملية في غضون أربع
سنوات فقط .وتتماشى مسابقة
«ش����فت الكويت» م����ع أهداف
اجلائزة التي تتميز بصبغتها
التوعوية الثقافية وترمي إلى
زي����ادة الوعي ونش����ر الثقافة
املتعلق����ة باالس����تخدام األمثل
ألجهزة التواص����ل االجتماعي
والتقنيات احلديثة وتشجيع
مختلف ش����رائح املجتمع على
اإلب����داع واالبتكار واس����تثمار
الطاقات الشبابية في هذا املجال
مبا يخدم بلدانهم.

د.جون برت يتحدث خالل احملاضرة

(أنور الكندري)

منظر للشعاب املرجانية املوجودة في اخلليج

خالل محاضرة عن الشعاب املرجانية في مياه اخلليج باجلامعة األميركية

الهزمي :مشروع إلعادة تأهيل الشعاب املرجانية في كبر
دارين العلي

نظ����م مركز الدراس����ات
اخلليجي مساء أمس األول في
اجلامعة األميركية محاضرة
حتت عنوان «الشعاب املرجانية
في مي����اه اخللي����ج العربي
وارتباطها بالتأثيرات املناخية»
مبش����اركة البروفيسور في
جامعة نيوي����ورك بأبوظبي
د.جون برت والباحث العلمي
املش����ارك في معهد األبحاث
د.شاكر الهزمي والباحث العلمي
في املعهد د.جاميس بيشوب
بحضور عدد من املهتمني بهذا
الشأن .من جانبه شرح د.برت
ماهي����ة الش����عاب املرجانية
وأهميتها للبيئ����ة البحرية
واحلياة البحرية في العالم
مفص��ل�ا املؤثرات التي تضر
بها ونتائج ذلك عامليا ثم خص
دول اخلليج العربي ذاكرا عدة
دراسات قام بها على الشعاب
املرجانية واحلياة البحرية
حوله����ا في أكثر م����ن دولة
كالبحرين واإلمارات وغيرها
مشددا على أهمية أن تكون
هن����اك محميات وعمل جدي
حلماية هذه الشعاب ملا لها من
أهمية في البيئة البحرية.
وأورد برت عدة دراسات
تشير إلى تأثر البيئة البحرية
والشعاب املرجانية باملؤثرات
الطبيعية وغي����ر الطبيعية
كالتدخ����ل البش����ري وكذلك
ارتباطها بالتأثيرات املناخية
وارتفاع حرارة املياه ،الفتا إلى
أن مياه اخلليج وارتفاع حرارة

جانب من احلضور

برت :يجب أن تكون
هناك محميات
حلماية الشعاب
املرجانية

الشعاب املرجانية ووجود عدد
كبير من الطحالب يجعل من
أحجام األس����ماك في اخلليج
العربي اكبر من النوع نفسه
في دول العالم األخرى ،مشيرا
إلى أن األمر م����رده إلى عدة
عوامل م����ن ضمنها االرتفاع
في درجات احلرارة.
بدوره أعلن الباحث العلمي
املش����ارك في املعهد د.شاكر
الهزمي عن توجه املعهد إلى
إقامة مشروع إلعادة تأهيل
الشعاب املرجانية في جزيرة
كبر وحتويل منطقة الشعاب
إل����ى محمية الفتا إلى أن هذا
املش����روع س����يكون مبنزلة
جترب����ة اذا أثبت����ت جناحها
س����يتم تعميمها على باقي
مناطق الش����عاب املرجانية
في أم املرادم وقاروه ومنطقة
الش����عاب املمت����دة من رأس
الساملية جنوبا.
وق����د حت����دث الهزمي في
مداخلته عن أوضاع الشعاب

املرجانية ف����ي البالد ،الفتا
إل����ى أنها تتع����رض للكثير
من الضرر بس����بب النشاط
البشري الذي يحصل بالقرب
منها سواء من رواد اجلزر أو
من مسنات السفن الكبيرة
أو من املناورات العسكرية
التي تستخدم الذخائر احلية
وكذلك عمليات رمي الشباك
املخصص����ة للصي����د والتي
تعلف بهذه الشعاب وتضر
بها.
وشدد على أهمية احلفاظ
على هذه الشعاب وحمايتها
للمحافظ����ة عل����ى التوازن
االحيائي في البيئة البحرية،
الفتا إلى عدة خطوات يجب
القيام بها في هذا الشأن من
بينها إنشاء محميات طبيعية
خصوصا في اجلزر املرجانية
وزيادة مرابط الس����فت ملنع
انزال املسنات إلى البحر مما
يؤثر على الشعاب باإلضافة
إلى العمل على وقف النشاط
البشري الذي يضر بها.
من جهته تناول الباحث
العلمي ف����ي املعهد جاميس
بيش����وب أنواع األسماك في
الكويت واألسماك املستوردة
من اخلارج واملش����اكل التي
تعاني منها الثروة السمكية
ومصائد األسماك وكمياتها
في األسواق ،الفتا إلى انتشار
األسماك املستوردة اكثر من
احمللية بسبب قلة األسماك
املوجودة محلي����ا ما يدعو
الستيراد أنواع األسماك لتحل
محلها.

خالل االجتماع السابع لهيئة االحتاد اجلمركي بدول التعاون

السيف :االحتاد اجلمركي لدول «التعاون» سيقر في 2015
عبدالعزيز فرحان

أكد مدير عام اإلدارة العامة
للجمارك باإلنابة خالد السيف
عن بدء االس����تعداد إلطالق
االحتاد اجلمركي لدول مجلس
التعاون في  2015بعد تذليل
كل الصعوبات واملعوقات من
خالل عدة اجتماعات سابقة،
الفتا ال����ى أن األم����ل يحدو
املديري����ن العامني باجلمارك
بأن يتم اإلعالن عن الوضع
النهائي لالحتاد الذي سيذلل
كل الصعوبات التي تواجه
انتق����ال البضائ����ع بني دول
املجلس .وأشار السيف في
كلمته خالل ترؤسه االجتماع
السابع لهيئة االحتاد اجلمركي
بدول مجلس التعاون والذي
عقد بالكويت صباح أمس الى
أن هذا االجتماع حصيلة جهود
مكثف����ه قامت بها العديد من
فرق اللجان والعمل املنبثقة
عن هيئ����ة االحتاد اجلمركي
منها الفريق املعني بتوحيد
اإلجراءات غي����ر اجلمركية
ملنافذ الدخول األولى بدول
مجلس التع����اون والفريق
املكلف بدراسة حماية الوكيل
احمللي����ة والفري����ق املكلف
بدراسة احلماية اجلمركية،
وذلك حلس����م املواضيع مبا
يتوافق مع متطلبات االحتاد
اجلمركي ،آملني إجناز العمل
لإلعالن عن االحتاد اجلمركي
مبا يحقق الرفاه ألبناء دول
مجلس التعاون .وأشار إلى
أن جدول أعمال هذا االجتماع

ممثلو دول مجلس التعاون خالل اجتماع االحتاد اجلمركي اخلليجي

االجتماع ناقش
دراسة حماية
الوكيل احمللي
واحلماية
اجلمركية

يتضم����ن آخر املس����تجدات
حول آلية توزيع احلصيلة
اجلمركية في االحتاد اجلمركي
لدول مجلس التعاون ،ودراسة
حماية الوكيل احمللي ،ودراسة
احلماي����ة اجلمركية ،إضافة
الى نتائج دراس����ة معاملة
منتجات املصانع املقامة في
التجمعات االقتصادية بدول
املجلس باستثمارات خليجية،
وتوحيد املتطلبات واإلجراءات
التي تخص البضائع األجنبية
املستوردة في نقاط الدخول
الدولي ،ودراسة حتسني أداء
املنافذ اجلمركية في االحتاد
اجلمركي لدول املجلس.
وأوضح السيف ان هناك
مقترحا س����وف يق����دم من
الكويت حول شهادة املنشأ
اخلليجية لفاتورة أجنبية،
وشهادة املنشأ الصادرة لغير
بلد املنشأ أو غير البلد الذي
صدرت منه البضاعة.
من جانبه ،قال األمني العام

(قاسم باشا)

املساعد للشؤون االقتصادية
في األمانة العامة بدول مجلس
التع����اون عبداهلل بن جمعة
الش����بلي في كلمت����ه ان هذا
االجتم����اع يأتي اس����تكماال
ملناقش����ة متطلبات الوضع
النهائي لالحتاد اجلمركي مبا
في ذلك آلية التحويل اآللي
املباش����ر للرسوم اجلمركية
في االحت����اد اجلمركي بدول
املجلس إلى جان����ب نتائج
عدد من اللجان الفنية متهيدا
لرفع تقري����ر متكامل للجنة
التعاون املالي واالقتصادي في
اجتماعها املقبل الذي سيعقد
في الكويت في الس����ابع من
مايو  2014حول املواضيع التي
مت إجنازها من قرار املجلس
األعل����ى في دورت����ه الثانية
والثالث��ي�ن وال����ذي عقد في
ديسمبر  2011بشأن استكمال
متطلبات االحتاد اجلمركي
متهي����دا لرف����ع التوصي����ة
للمجلس األعلى.

«تكنولوجيا املعلومات» :أكثر من  53جهة
حتوّل خدماتها اإللكترونية لشبكة املعلومات
قالت رئيس قسم التدقيق
الفني في اجله����از املركزي
لتكنولوجي����ا املعلوم����ات
واملسؤولة عن ادارة خدمات
ش����بكة الكويت للمعلومات
ليالي املنص����وري ان اكثر
من  53جهة حكومية تقوم
بتحويل خدماتها وتطبيقاتها
االلكترونية الى الشبكة.
واضافت املنصوري في
تصريح صحاف����ي امس ان
هذا االقبال الستخدام شبكة
الكويت للمعلومات عائد الى
سعي اجلهات احلكومية الى
تطوير خدماتها التي تقدمها

للمواطنني واملقيمني الكترونيا
ووضعها قيد التشغيل الفعلي
من خالل البوابة االلكترونية
الرسمية للكويت.
وذكرت ان شبكة الكويت
للمعلومات توفر عناصر االمن
والسرية والسرعة الفائقة
والربط التلقائي مع جميع
اجله����ات احلكومية االخرى
اضافة ال����ى ان تلك اجلهات
ال تتحمل اية تكاليف مادية
للربط مع الشبكة .مشيرة الى
ان اجلهاز املركزي لتكنولوجيا
املعلومات يقدم خدمة متميزة
متمثلة مبركز ادارة الشبكة

على مدار الس����اعة ملراقبة
الشبكة آليا ووقائيا لضمان
استمرارية خدماتها.
واف����ادت بأن متوس����ط
اجمالي اخلدمات احلكومية
املتبادلة من خالل ش����بكة
الكوي����ت للمعلوم����ات بلغ
حتى اآلن  52خدمة حكومية
مختلفة وهو رقم في تزايد
يومي.
وعن دور شبكة الكويت
للمعلومات في دعم الشبكات
اخلاصة باجلهات احلكومية
اوضحت املنصوري ان هناك
تعاونا م���ع وزارة التربية

التي تق���وم حاليا بتنفيذ
اعمال بناء ش���بكة الوزارة
بهدف ربط جميع مدارس
ومقار الوزارة التي تغطي
كل مناطق الكويت .مضيفة
انه في الوقت ذاته سترتبط
ش���بكة الوزارة بش���بكة
الكويت للمعلومات لتؤمن
البنية االساسية املعتمدة
عل���ى االلي���اف الضوئية
والت���ي تس���مح جلمي���ع
اجلهات احلكومية املنتشرة
في مناط���ق الكويت بربط
مقارها وتشغيل تطبيقاتها
وخدماتها االلكترونية.

