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الشمري :مينح الفائزون  200ألف دوالر بواقع  20ألف ًا لكل منهم

جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية تطلق دورتها الـ 19
انطلقت أم��س االثنني أعمال
جائزة املعلوماتية في نسختها
ال��ت��اس��ع��ة ع��ش��رة ف���ي رح���اب
جائزة سمو الشيخ سالم العلي
ال��ص��ب��اح للمعلوماتية التي
نظمتها منذ عام ( ،)2001وهي
ج��ائ��زة سنوية متنح ألفضل
امل��ش��اري��ع ال��ت��ق��ن��ي��ة املتميزة
ب��اإلب��داع واإلبتكار ،ويتنافس
عليها األف���راد واملؤسسات في
دول���ة ال��ك��وي��ت وس��ائ��ر ال��دول
العربية األخرى.
جاء ذلك في تصريح صحفي
للمهندس بسام الشمري رئيس
اللجنة املنظمة العليا ،مضيفاً
أن الترشيح على التنافس على
جائزة املعلوماتية بدأ يوم أمس
وينتهي في الواحد والثالثني من
يوليو ،وب�ين أن آلية املشاركة
للتنافس ع��ل��ى ه���ذه اجل��ائ��زة
تعتمد ع��ل��ى ت��رش��ي��ح مختلف
املشاريع التقنية املتميزة من

ج��ه��ات وم��ؤس��س��ات حكومية
وم��دن��ي��ة وخ��اص��ة وتعليمية
وبحثية ،سواء كانت برمجيات
أو أنظمة أو مواقع إلكترونية
أو تطبيقات ذكية باإلضافة إلى
األدوات وامل��ع��دات مثل أنظمة
الشبكات والذكاء االصطناعي،
وغير ذلك.
وب�ين املهندس الشمري أنه
يشترط في املشاريع املرشحة
أن ت��ك��ون م��ل��ت��زم��ة ب����اآلداب
ال��ع��ام��ة واالب��ت��ع��اد ع��م��ا يثير
الفنت ،وتوفير متطلبات تقييم
املشروع ،ومحافظة على توفير
حقوق امللكية الفكرية ،وعدم
ترشيح املشاريع الفائزة بهذه
اجلائزة سابقاً.
ونوه رئيس اللجنة املنظمة
العليا جل��ائ��زة س��م��و الشيخ
سالم العلي للمعلوماتية إلى
أن اإلدارة خاطبت ما يزيد عن
مئتي جهة حكومية ومدنية

م .بسام الشمري

سمو الشيخ سالم العلي

وخاصة وتعليمية وبحثية في
دول��ة الكويت وس��ائ��ر األقطار
العربية األخرى لتقوم بترشيح

شعار جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية

أفضل املشاريع التقنية التي
تتوافر فيها الشروط السابقة
مع التميز واإلب��داع ،وذلك على

الرابط اإللكتروني اخلاص بكل
منها.
أما عمليات التحكيم فتنهض

لتأمني استخدامها وسالمة املرضى

«الصحة» توقع مذكرة تفاهم بشأن مشروع
التتبع الدقيق لألدوية عبر «باركود»
وق��ع��ت وزارة الصحة الكويتية
أم���س االث��ن�ين م��ذك��رة ت��ف��اه��م بشأن
مشروع نظام التتبع الدقيق لألدوية
واملستهلكات الطبية عبر ال(باركود)
والهادف لتأمني استخدامها وسالمة
املرضى.
وق����ال ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د ل��ش��ؤون
الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة

الدكتور عبدالله ال��ب��در ف��ي تصريح
صحفي إن النظام الذي وقعت مذكرة
التفاهم بشأنه مع مؤسسة (جي اس
  )1غير الربحية يعمل على تتبعاألدوي��ة واملستلزمات الطبية بشكل
دقيق بوساطة (ب��ارك��ود) من حلظة
خروجها من الشركة املصنعة مرورا
باملخازن والصيدليات حتى وصولها

إلى املريض.
وأض��اف البدر أن النظام املتبع في
معظم ال��ش��رك��ات العاملية يستهدف
مكافحة األدوي��ة امل��زورة واملغشوشة
ويسهل عملية سحب األدوي����ة عند
احلاجة إضافة إل��ى معرفة العقاقير
التي قد يساء استخدامها.
وأوضح أن من فوائد النظام ضمان

بها نخبة م��ن كبار املسؤولني
واخل����ب����راء ف���ي احل��ك��وم��ات
اإللكترونية الذكية واألكادميية
واملنظمات في ال��دول العربية
والهيئات الدولية ،وفق معايير
ع��ل��م��ي��ة م��وض��وع��ي��ة تتعلق
بالتصميم واحملتوى ،والتفاعل،

م��ع م��راع��اة املقاييس املعمول
ب��ه��ا ع��امل��ي��ا م��ن ح��ي��ث اجل���ودة
والشمولية والتنوع.
وأشار املهندس الشمري إلى
أن الفائزين بجائزة املعلوماتية
سينالون تكرميا متميزا من
حضرة صاحب السمو الشيخ
ص��ب��اح األح���م���د أم��ي��ر ال��ب�لاد
وقائد العمل اإلنساني حفظه
الله ورع��اه في احلفل السنوي
الذي يقام في قصر بيان العامر،
ومينح الفائزون املبلغ النقدي
املخصص وقدره مئتا ألف دوالر
أمريكي بواقع عشرين ألف دوالر
لكل فائز ،إضافة إلى درع خاص
على ص���ورة ش��ع��ار اجل��ائ��زة،
وكذلك شهادة تقدير موقعه من
س��ع��ادة الشيخة ع��اي��دة سالم
العلي رئيس مجلس األمناء.
واختتم رئيس اللجنة املنظمة
العليا تصريحه برفع أص��دق
معاني الشكر والتقدير لصاحب

السمو الشيخ ص��ب��اح األحمد
أم��ي��ر ال��ب�لاد لرعايته األب��وي��ة
لنشاطات اجلائزة وفعالياتها،
ول��س��م��و ال��ش��ي��خ س��ال��م العلي
رئيس احل��رس الوطني لدعمه
ال��دائ��م للجائزة ،وتوجيهاته
الكرمية التي حتفز على املزيد
من العطاء.
اجلدير بالذكر أن جائزة سمو
الشيخ س��ال��م العلي الصباح
للمعلومايتة جهة مستقلة غير
ربحية ذات منهج عمل تنموي
في مجال املعلوماتية والثقافة
الرقمية ،وتعتمد على العمل
التطوعي واجلمعي من األف��راد
واملؤسسات احلكومية وهيئات
املجتمع املدني والقطاع اخلاص
وحتظى بالرعاية السامية من
صاحب السمو الشيخ صباح
األح��م��د أم��ي��ر ال��ب�لاد وبالدعم
املستمر من سمو الشيخ سالم
العلي رئيس احلرس الوطني.

«الشباب» :املجلس الشبابي سيكون
منصة شبابية للتعبير عن قضاياهم
وتطلعاتهم وطموحاتهم

اجل����ودة م��ن خ�ل�ال امل��س��ار والتتبع
وخفض التكاليف عبر القضاء على
األخطاء والتكاليف اإلدارية واالمتثال
للمتطلبات التنظيمية العاملية بشأن
التتبع وال��س�لام��ة واألم���ن فضال عن
حت��س�ين م��ع��ل��وم��ات امل��ن��ت��ج لتسهيل
مشتريات املستهلكني وخفض تكاليف
سلسلة التوريد.

العسعوسي :التطبيق يوفر العديد من التنبيهات

«املعلومات املدنية» تطلق النسخة الثالثة من «كويت فايندر»

أطلقت الهيئة العامة للمعلومات
املدنية الكويتية أم��س االثنني النسخة
اجل��دي��دة م��ن تطبيق (ك��وي��ت فايندر -
 )3لألجهزة الذكية وذل��ك بعد إع��ادة
بناء التطبيق باستخدام أح��دث اللغات
البرمجية.
وق���ال امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة مساعد
العسعوسي لـ (كونا) إن هذا التحديث
يأتي ضمن سياق التطوير املستمر الذي
تقوم به الهيئة للتطبيق خلدمة أكثر من
 700ألف مستخدم.
وأش����ار ال��ع��س��ع��وس��ي إل���ى حتسني
خدمة التوجيه الصوتي بشكل كبير
حيث متت إضافة خاصية توفير مقترح
باملسارات البديلة عند اختيار الوجهة
مع تنبيه املستخدم في حال وجود مسار
أفضل الختصار وقت الوصول وتفادي
االزدحام املروري.
وأض���اف أن التطبيق س��وف يظهر
للمستخدم خالل القيادة السرعة املسموح
بها في الشارع وتنبيهه في حال جتاوزها

وخاصية عكس التوجيهات على زجاج
السيارة خالل القيادة الليلية.
وأوضح العسعوسي أن التطبيق يوفر
العديد من التنبيهات مثل تلك اخلاصة
ب��ال��ع��زاءات وال��ت��ي مي��ك��ن للمستخدم
تفعيلها م��ن خ�ل�ال ق��ائ��م��ة االع����دادات
اخلاصة بالتطبيق.
وقال إنه مت استخدام خاصية املنظر
احمل��ي��ط��ي أك��ث��ر م��ن  3م�لاي�ين م���رة منذ
إطالقها في مارس  2018ونتيجة لذلك
فقد مت حتسني هذه اخلاصية بشكل كبير
حيث متت إضافة امكانية استعراض
ال��ص��ور التاريخية للمكان وامكانية
استخدام كاميرا الهاتف الستعراض
املوقع .وذكر أن الهيئة توفر من خالل
تطبيق (ك��وي��ت ف��اي��ن��در) مجموعة من
الصور الفضائية احلديثة التي تغطي
كامل أج��زاء البالد ويتم حتديثها دوريا
كل ثالثة أشهر مبينا أن هذه الصور يتم
استخدامها عبر بوابة املعلومات املكانية
للكويت والتي أطلقتها الهيئة رسميا منذ

مساعد العسعوسي

فترة .وأض��اف أن��ه دعما للجهات التي
ترغب في استخدام كويت فايندر لدعم
أعمالها قامت الهيئة بإضافة امكانية
الربط مع التطبيق بواسطة واجهات
برمجية معيارية م��ن خ�لال استخدام
ال���راب���ط ال��ق��ص��ي��ر ليمكن ال��ب��ح��ث عن
منطقة بالرقم اآللي للعنوان أو العنوان

بلدية األحمدي حررت  3مخالفات
بـ  126ألف دينار

احلميدي املطيري

أوض��ح��ت إدارة ال��ع�لاق��ات
العامة ببلدية الكويت عن قيام
إدارة السالمة باالحمدي بجولة
ميدانية على الشركات واملصانع
باملنطقة البرية بجنوب الكويت
ب��ه��دف ال��ت��أك��د م���ن صالحية
تراخيص السالمة والتشوينات
لتلك املشاريع.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق أوض��ح
مدير إدارة السالمة باألحمدي
احلميدي املطيري أن اجلولة
اسفرت عن حترير  3مخالفات
بقيمة  126ألف دينار الستغالل
أراض����ي أم�ل�اك ال��دول��ة وعمل
تشوينات ب��دون ترخيص من
قبل البلدية إلى جانب توجيه
 18تنبيها شملت تعديات على
أم�ل�اك ال��دول��ة ورم���ي ان��ق��اض
البناء امام املشروع اإلنشائي .

وضع ملصق

وأض����اف امل��ط��ي��ري أن ه��ذه
اجلوالت جاءت استكماال الحكام
قبضة البلدية على التشوينات
املقامة على أم�لاك لدولة دون
وجه حق ,مشيرا الى استمرار
اإلدارة ف���ي اجل����والت للتأكد
من صالحية التراخيص لتلك
الشركات في األيام املقبلة.
ك��م��ا دع���ت إدارة ال��ع�لاق��ات

العامة ببلدية الكويت أصحاب
الشركات واملصانع بااللتزام
التام بلوائح وقوانني البلدية ,
وفي حال وجود أي استفسار او
شكوى ميكنهم االتصال باخلط
الساخن  139والذي يعمل على
م��دار الساعة أو التواصل عبر
م��واق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي
للبلدية @.kuwmun

التفصيلي .وأكد العسعوسي أن الهيئة
شريك فاعل وأساسي في املشاريع التي
تسعى الكويت إلى اجنازها لتحقيق رؤية
(ك��وي��ت ج��دي��دة  )2035عبر املشاريع
املتعددة التي أجنزتها الهيئة.
يذكر أن تطبيق كويت فايندر مجاني
وميكن حتميله ع��ن طريق اآلب ستور
وي��ت��م��ت��ع ب��خ��اص��ي��ة ت��ق��س��ي��م اجل��ه��ات
املسجلة فيه وفقا للتخصصات التابعة
وألنشطتها واخلدمات احلكومية وأماكن
التسوق واخلدمات الصحية والتعليمية
أو املساجد واملطاعم وغيرها.
وه��و ع��ب��ارة ع��ن ب��رن��ام��ج خلريطة
ال��ك��وي��ت يتيح البحث ع��ن العناوين
وال��وص��ول إليها من خ�لال الرقم اآللي
للعنوان املوجود على اللوحة امللصقة
على املباني والوحدات والقسائم بشتى
أنواعها احلكومية والتجارية والسكنية
إض��اف��ة إل���ى ال��ص��ن��اع��ي��ة وال��زراع��ي��ة
والشاليهات وه��و نفس الرقم املطبوع
خلف البطاقة الذكية كجزء من العنوان.

جانب من الندوة التعريفية

ق���ال���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة
ل��ل��ش��ب��اب أم����س االث���ن�ي�ن إن
امل��ج��ل��س ال��ش��ب��اب��ي سيكون
منصة شبابية للتعبير عن
قضايا الشباب وتطلعاتهم
وطموحاتهم وسيعنى بدراسة
واقتراح السياسات واخلطط
املتعلقة بشؤونهم.
وقال الناطق الرسمي باسم
الهيئة فهد العلي في تصريح
للصحفيني عقب اختتام الندوة
التعريفية للموظفني الشباب
بوزارة الدولة لشؤون مجلس
األمة إن الندوة سلطت الضوء
على مجلس الشباب الكويتي
وأه��داف��ه مضيفا أن املجلس
بحاجة لكل الطاقات الشبابية
للتطوير العمل الشبابي.
ولفت العلي إل��ى أن الهيئة
بدأت بالفعل باستقبال طلبات
ال��ش��ب��اب للتسجيل بعضوية
املجلس منذ نحو شهر ويستمر

ح��ت��ى مطلع م��اي��و امل��ق��ب��ل عبر
موقعها االلكتروني في ظل إقبال
جيد منوها بالتفاعل املميز من
قبل الشباب املشارك في الندوة.
وأوضح أن هذه الندوة تأتي
ض��م��ن سلسلة م��ن احللقات
النقاشية وال��ن��دوات لتوعية
الشباب بأهمية دور املجلس
واختصاصاته إذ عقدت الهيئة
ملتقيات في محافظات البالد
الست وفي عدد من اجلامعات
احلكومية واخل��اص��ة داعيا
ال��ش��ب��اب إل��ى االن��ض��م��ام لهذا
املنبر الشبابي.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال م��دي��ر
إدارة ال��دراس��ات السياسية
واالقتصادية في مكتب وزير
ال��دول��ة لشؤون مجلس األمة
ال��دك��ت��ور ف��ال��ح العجمي في
تصريح مماثل إن الندوة ركزت
على أهمية املجلس في متكني
ال��ش��ب��اب ومنحهم مساحات

ل��ل��ق��ي��ام ب���دوره���م ف��ي تنمية
بالدهم ومجتمعهم.
وذك����ر ال��ع��ج��م��ي أن وف��د
الهيئة قدم شرحا وافيا عن كل
ما يتعلق بهذا املجلس الذي
جاء تعبيرا عن اهتمام القيادة
السياسية بالشباب ومنحهم
الفرص لإلبداع والتميز وسط
اهتمام ومتابعة من احلضور.
يذكر أن املجلس سيتألف
من  36من الشباب بني عمر 18
عاما وحتى ال 34بواقع ست
أعضاء من كل محافظة نصفهم
من الذكور ونصفهم من اإلناث
ك��م��ا سيضم امل��ج��ل��س شبابا
م��ن ذوي اإلع��اق��ة وستكون
آلية اختيار الشباب املطابق
ل��ل��ش��روط ل��ش��غ��ل ع��ض��وي��ة
املجلس بالقرعة فيما سيشغل
أم�ين سر مجلس إدارة الهيئة
العامة للشباب أمانة السر في
املجلس.

أشار إلى ورشة عمل عقدت العتماد تنفيذ املشروع مع القراشي

كمال :متطوعون في «مهندسون بال حدود  -الكويت»
بدأوا ترميم إحدى مدارس الهند
بدأ فريق من املتطوعني في “مهندسون
بال حدود – الكويت “ رحلة الى إحدى
ضواحي مدينة مبومباي الهندية للقيام
بأعمال ترميم وإع��ادة تأهيل للفصول
بإحدى املدارس بالضاحية.
وذك��ر رئيس الفريق وم��دي��ر إدارة
امل���وارد البشرية ف��ي “مهندسون بال
حدود  -الكويت” املهندس حسن كمال:
أن املشروع ينفذ بالتعاون مع مهندسون
بال حدود  -مومباي  ،بعد أن مت الكشف
ميدانيا في وقت سابق على املوقع خالل
جولة تفقدية ملشاريع “ مهندسون بال
ح��دود – الكويت “ بالهند  ،مضيفا أن
الفريق يضم املهندس محمد صالح وهو
متطوع في الرحلة و مهندس في املكتب
العربي لالستشارات الهندسية الشريك
االستراتيجي ملهندسون ب�لا ح��دود-
الكويت.
وأض���اف حسن موضحا  ،لقد قمنا
بعقد ورشة عمل مع رئيسة “ مهندسون
بال ح��دود – الكويت “ املهندسة زينب
القراشي مت خاللها بشرح العمليات
الفنية التي سيقوم بها بدءا من اعتماد
املخططات وامل��واد الواجب استخدامها
بحيث أنها تنكون متوفرة في البيئة
احمل��ل��ي��ة وت��ل��ب��ي ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي
للمشروع  ،وكذلك طرق التنفيذ ومراحله
بعد جتهيز املخططات  ،كما مت إع��داد
احلسابات الالزمة لضمان سالمة املنشأة

كمال مع القراشي وفريق العمل

 ،مضيفا أن املشروع ينفذ بالتعاون أيضا
مع الشركاء االستراتيجيني شركة زين
لالتصاالت واملكتب العربي لالستشارات
الهندسية وأولى للوقود .
وأض��اف كمال ،أن مهمة الفريق هذه
تهدف الى ترميم أحد الفصول مدرسة

تأثرت مبوسم األمطار الغزيرة  ،وأن
هذه املهمة وهي الثالثة الى الهند متثل
امتدادا جلهود “ مهندسون بال حدود
– الكويت “ في بعض املناطق النائية
بالهند مساهمة منا في التخفيف من
ش��دة الظروف القاسية التي تتم فيها

علمية التعليم بهذه املناطق  ،الفتا الى
مشاريع سابقة ق��ام بها املهندسون
واملهندسات في الهند مثل إنشاء محطة
معاجلة ص��رف صحي وإن��ش��اء شبكة
كهرباء من الطاقة الشمسية في احدى
مدارس الهند.

