
أع��ل��ن القائمون على مهرجان 
“املوروث الشعبي” عن مواصلة 
ال��ت��ح��ض��ي��رات الن��ط��اق امل��وس��م 
اجلديد من فعاليات املهرجان على 
مستوى املسابقات أو فعاليات 
قرية الشيخ صباح األحمد التراثية 

مبوقعها في الساملي “كيلو 59”.
وق����ال س��ي��ف ال��ش��اح��ي مدير 
القرية التراثية في تصريح صحفي 
إن املوسم اجلديد يتضمن العديد من 
األنشطة والفعاليات والبرامج التي 
ستركز على املشاركة اخلليجية 
في املتاحف التراثية واملسابقات 
واحلرف القدمية، إلى جانب إبراز 
التراث الكويتي األصيل من جوانب 
تاريخية متعددة مستمدة من كويت 

املاضي واحلاضر.

وأض����اف أن امل��وس��م ال��ت��راث��ي 
اجلديد للقرية واملهرجان سيشهد 
ع��دة فعاليات وب��رام��ج وج��وائ��ز، 
وسينطلق ك��امل��ع��ت��ادة ف��ي شهر 
ديسمبر املقبل ويستمر إل��ى شهر 
م��ارس من العام القادم، الفتا إلى 
أن عملية تطوير منشآت القرية 
مستمرة، إضافة إل��ى التجهيزات 
القائمة لتظهر القرية بحلة جديدة 
لتكون املتنفس التراثي والترفيهي 
اجلميل كاملعتاد أم���ام املواطنني 
وامل��ق��ي��م��ني وأب���ن���اء دول مجلس 

التعاون اخلليجي.

وذك��ر ال��ش��اح��ي  أن مسابقات 
مهرجان املوروث الشعبي ستنطلق 
خال الفترة القليلة املقبلة، حيث 
سيتم فتح ال��ب��اب امل��ش��ارك��ات في 
مسابقات االبل واخليول واألغنام 
وال��ط��ي��ور ف��ي جميع ال��ف��ئ��ات من 
العاشر إل��ى اخلامس والعشرين 
من شهر نوفمبر املقبل، وسيكون 
التسجيل في مقر ديوانية شعراء 

النبط مبنطقة صبحان.
وأش����ار ال��ش��اح��ي إل���ى أن���ه مت 
تشكيل جل��ان التحكيم ف��ي كافة 
منافسات املهرجان بينها مسابقات 

االبل “الهجيج”، و”املجاهيم”، وفي 
مسابقات الطيور “هدد احلباري”، 
و”سرعة الطيور وجهاز السرعة 
وتنظيم امليدان وامللواح واحلاسب 
اآلل���ي والشاشات” ، و”مزاين 
الطيور”، وم��س��اب��ق��ات األغ��ن��ام 
املطور”،  و”املاعز  “النعيم”، 
و”العرب”، و”املاعز الشامي”، 
و”املعزة العارضية الريشه”، 
و”املعزة العارضية املاوين”، 
و”األغنام النجدية”، و”املاعز 
القزم”، إل���ى ج��ان��ب مسابقات 

اخليول.

يذكر أن فعاليات وبرامج قرية 
الشيخ ص��ب��اح األح��م��د التراثية 
مبوقعها في الساملي “كيلو 59” 
وم��س��اب��ق��ات م��ه��رج��ان امل����وروث 
الشعبي حتظى سنويا برعاية 
كرمية سامية من صاحب السمو 
أمير الباد الشيخ صباح األحمد 
، حيث يشهد امل��وس��م العديد من 
امل��س��اب��ق��ات واجل���وائ���ز امل��ق��دم��ة 
للفائزين في جميع فئات مسابقات 
اخليول واالبل والطيور واألغنام، 
إض���اف���ة إل���ى ف��ع��ال��ي��ات ال��ق��ري��ة 

التراثية.
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مجلس التحكيم حدد أفضل املشاريع التقنية الفائزة على مستوى الوطن العربي

جائزة سالم العلي للمعلوماتية تعلن غدًا أسماء الفائزين

تعقد ج��ائ��زة سمو الشيخ 
سالم العلي للمعلوماتية صباح 
غ��د األرب��ع��اء م��ؤمت��راً صحفياً 
إلعان أسماء الفائزين بجائزة 
املعلوماتية في دورتها التاسعة 

عشرة.
وي��ت��ح��دث ف��ي ه���ذا امل��ؤمت��ر 
ال��ص��ح��ف��ي ال����ذي تستضيفه 
اجلائزة مبقرها رئيس اللجنة 
املنظمة العليا املهندس بسام 
الشمري، ومنسق جلنة التأهيل 
الدكتور ثايا ال��ف��وزان أستاذ 
علوم احلاسوب في كلية العلوم 
وهندسة احلاسوب في جامعة 
الكويت، بحضور أعضاء اللجنة 
املنظمة العليا للجائزة، وأعضاء 
جلنة التأهيل، ولفيف من وسائل 

اإلعام.
وفي تصريح له بهذه املناسبة 
أف���اد امل��ه��ن��دس ب��س��ام الشمري 
أن سبع دول عربية شاركت 
في حتكيم جائزة املعلوماتية 
ه���ذا ال��ع��ام ال��ت��اس��ع ع��ش��ر من 
مسيرة اجلائزة، فقد ضم مجلس 

التحكيم ثمانية أعضاء ميثلون 
سبع دول عربية ، وه��م حسب 

التريب األلفبائي:
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ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لهيئة 
امل����ع����ل����وم����ات واحل���ك���وم���ة 

اإللكترونية في مملكة البحرين.
وأش�������اد ال���ش���م���ري خ���ال 
تصريحه برعاية صاحب السمو 
الشيخ صباح األحمد أمير الباد 
وقائد العمل اإلنساني للجائزة، 
والدعم الكبير واملتواصل الذي 
حتظى به من سمو الشيخ سالم 
العلي الصباح رئيس احلرس 
ال��وط��ن��ي، داع��ي��اً لهما مبوفور 

الصحة والعافية.
ومن جهته قال منسق جلنة 
التأهيل الدكتور ثايا الفوزان 
إن���ه س��ي��ك��ش��ف خ���ال امل��ؤمت��ر 
ع��ن آل��ي��ة ع��م��ل ف��ري��ق ج��ائ��زة 
املعلوماتية التي مت تطبيقها في 
ه��ذه ال���دورة لتحديد املشاريع 
التقنية التي استحقت املراكز 
األول��ى، و املعايير التي اعتمد 
عليها، ومن ثم يتم إزاحة النقاب 
ع��ن أس��م��اء امل��ش��اري��ع التقنية 

الفائزة بجائزة املعلوماتية على 
مستوى ال��وط��ن العربي التي 
سُتكّرم في احلفل اخلتامي الذي 
تقيمه اجلائزة برعاية صاحب 
السمو الشيخ ص��ب��اح األحمد 
اجلابر الصباح أمير الباد قائد 
العمل اإلنساني، مع ذكر أسباب 
فوزها ومميزاتها وما تقدمه من 

فوائد وخدمات.
وب��ني أن��ه سيتم استعرض 
م��ا مت ف��ي م��رح��ل��ت��ي التأهيل 
وال��ت��ح��ك��ي��م، وامل��ع��اي��ي��ر التي 
استندت إليها  كل مرحلة لتحديد 
املشاريع التقنية احلاصلة على 
املراكز األول��ى ورفعها ملجلس 
أم���ن���اء اجل����ائ����زة، ف��ض��ا عن 
احلديث عن املستوى الفني لتلك 
املشاريع في مجملها؛ حيث متت 
دراس��ت��ه��ا وف��ق��اً ملعايير تتميز 
بالدقة واملوضوعية، وسيتضح 
من ذل��ك أن املشاريع احلاصلة 
على جائزة املعلوماتية جتاوزت 

عدة مراحل للحصول على شرف 
الفوز بهذه اجلائزة املرموقة ؛ 
ه��ذا وق��د ن��وه الدكتور الفوزان 
ب��ال��دور ال��ف��ع��ال ال���ذي ت��ؤدي��ه 
جائزة سمو الشيخ سالم العلي 
الصباح للمعلوماتية في التنمية 
ال��ب��ش��ري��ة بوصفها م��ش��روع��اً 
تنموياً حضارياً عاملياً يطمح 
إل��ى ب��ن��اء مجتمع معلوماتي 

متكامل ومتطور.
وهنأ د. الفوزان من سيحصل 
على جائزة املعلوماتية خال 
ال��دورة التاسعة عشرة معبراً 
ع��ن متنياته جلميع املشاريع 

امل��ش��ارك��ة بالتوفيق ف��ي ق��ادم 
االستحقاقات املعلوماتية، مشيداً 
بالدور الرائد ال��ذي تنهض به 
دولة الكويت في مجال التنمية 

املعلوماتية في ظل التوجيهات 
احلكيمة لصاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد أمير الباد قائد 

العمل اإلنساني.

ع���رب���ي���ة  دول  س�����ب�����ع  ال������ش������م������ري: 
ش�������ارك�������ت ف�������ي حت����ك����ي����م اجل������ائ������زة 

الشالحي: املهرجان سيظهر بحلة جديدة ويبرز كويت املاضي واحلاضر 

مشاركات خليجية واسعة في  مسابقات »املوروث الشعبي« 

حرف قدمية
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د.ثايا الفوزان م. بسام الشمري

على  احلاصلة  املشاريع  الفوزان:    
»جائزة املعلوماتية«  جتاوزت عدة 
مراحل للحصول على شرف الفوز

نظمت الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد الكويتية )ن��زاه��ة( ورشة 
عمل أمس االثنني بعنوان )النزاهة 
ف���ي ال��ت��ع��ل��ي��م( ل��ب��ح��ث م��وض��وع 
مكافحة السرقات األدبية وخيانة 
األم��ان��ة األك��ادمي��ي��ة ف��ي التعليم 

العالي والغش باالختبارات.
وق����ال األم����ني ال��ع��ام ب��اإلن��اب��ة 
في )ن��زاه��ة( عبدالعزيز املنصور 
ف��ي تصريح صحفي على هامش 
االفتتاح إن الورشة تأتي تفعيا 
ل��أول��وي��ات وامل���ب���ادرات املتعلقة 
ب��دور التربية والتعليم اخلاصة 
بتدريب العاملني في هذا املجال على 
مكافحة الفساد ومتكني املجتمع 
من بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد 
الفساد وف��ق وثيقة استراتيجية 
الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة 

الفساد.
وأض���اف املنصور أن ال��ورش��ة 
التي يشارك فيها عدد من املؤسسات 
التعليمية احلكومية واخل��اص��ة 
ومنظمات املجتمع امل��دن��ي تأتي 
تفعيا لبنود ال��ت��ع��اون ال���واردة 
مبذكرة التفاهم في مجال التوعية 
والتثقيف ب��ني )ن��زاه��ة( ووزارة 
التربية وتقام بالتعاون مع املعهد 
الدولي للتخطيط التربوي التابع 
ملنظمة األمم امل��ت��ح��دة للتربية 

والعلوم والثقافة )يونسكو(.
ول��ف��ت إل��ى أن ب��رن��ام��ج املعهد 
ي��ه��دف إل���ى ت��ق��دمي ال��دع��م ل��ل��دول 

األعضاء في املنظمة لنشر الشفافية 
بالتعليم وتعزيز أخاقيات النزاهة 
في التعليم وتوفير خطوات عملية 
ون��ظ��ري��ة م��ن خ���ال م���واد علمية 
متخصصة ب��إع��داد مستشارين 
وخ��ب��راء دول��ي��ني مب��ج��ال التربية 

والتعليم ومكافحة الفساد.
وذكر أن الورشة تستعرض أبرز 
اآلث��ار املترتبة عن انتشار الفساد 
في التعليم وإع��داد خريطة طريق 
لتحقيق ال��ن��زاه��ة وال��ت��ع��رف على 
أبرز األدوات التي ميكن أن تستخدم 
لقياس م��دى انتشار الفساد في 

التعليم ومعاجلة ظواهره.

وب���ني أن ال��ورش��ة تستعرض 
أي��ض��ا ال��ت��ج��ارب ال��دول��ي��ة لقياس 
وتوثيق قضية الغش باالختبارات 
والسرقات األدبية والتعرف على 
أبرز االستراتيجيات ملعاجلة قضية 
خيانة األمانة األكادميية وإع��داد 
م��س��ودة مقترحة م��ن امل��ش��ارك��ني 
ملادتني أساسيتني ملواثيق أخاقية 

في مجال التعليم.
يذكر أن )نزاهة( هيئة مستقلة 
م���ح���اي���دة أس���س���ت ع����ام 2016 
استجابة ملتطلبات اتفاقية االمم 
املتحدة ملكافحة الفساد وتهدف 
إلى إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة 
باملعامات االقتصادية واإلداري��ة 
مبا يكفل حتقيق اإلدارة الرشيدة 

ألم��وال وم��وارد وممتلكات الدولة 
واالستخدام األمثل لها.

وت���خ���ت���ص ال��ه��ي��ئ��ة ب��وض��ع 
استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة 
والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد 
اآلليات واخلطط والبرامج املنفذة 
لها ومتابعة تنفيذها مع اجلهات 

املعنية.

أع����ل����ن����ت ن���ائ���ب 
رئ��ي��س مجلس إدارة 
اجل��م��ع��ي��ة الكويتية 
ل����دع����م امل��خ��ت��رع��ني 
غ��دي��ر ال��ع��ب��دل��ي، أن 
اجل��م��ع��ي��ة ب����دأت في 
ت��ف��ع��ي��ل دور جلنة 
“سفيرات االخ��ت��راع 
واالبتكار”، مشيرة 
إلى أن اللجنة ستقدم 
العديد من الفعاليات 
ال��ت��ي ت��س��ت��ه��دف فئة 
املخترعات في املجتمع 
الكويتي، حيث تسعى 
إل������ى اح��ت��ض��ان��ه��ن 

والعمل على دعمهن ومساعدتهن من 
مختلف النواحي.

وأوض��ح��ت العبدلي وه��ي رئيسة 
اللجنة، أن من أبرز أهداف اللجنة تعزيز 
وتفعيل دور املرأة املخترعة في املجتمع 
م��ن خ��ال اب���راز مواهبها وتسخيرها 
في خدمة الصالح العام، تقدمي الدعم 
للمخترعة اجتماعياً وثقافياً وعلمياً، 
التعاون مع القطاعات وجمعيات النفع 
العام والهيئات احلكومية والدولية 
ال��ت��ي تعني ب���امل���رأة، ووض���ع ب��رام��ج 
تدريبية خاصة للمرأة املخترعة تلبي 

احتياجاتها.
وبينت أن جلنة “سفيرات االختراع 
واالبتكار” تسعى أيضاً إلى متكني املرأة 
املخترعة وتطوير مهاراتها وتعزيز 
قوتها في املجتمع، والعمل على إيجاد 

ف��رص لاستثمار في 
اختراعاتها وابتكاراتها 
داخ��ل أو خ��ارج دولة 
الكويت، وتثقيف املرأة 
من الناحية القانونية 
وتقدمي املشورة لها من 
أصحاب االختصاص، 
وإب������راز دوره�����ا في 
ال��ف��ع��ال��ي��ات احمللية 
واخلارجية، والعمل 
ع��ل��ى إش�����راك امل����رأة 
الكويتية ف��ي مجال 

االختراعات واإلبداع.
وكشفت العبدلي 
ع��ن أن اللجنة أع��دت 
خطة متضمنة مجموعة متميزة من 
الفعاليات سيتم اإلع���ان عنها تباعاً 
خال الفترة املقبلة، مبينة أن الفعاليات 
ستكون بشكل مختلف ومتميز عن غيرها 
من الفعاليات، داعية كل من يرغب في 
التطوع في اللجنة أو متابعة وحضور 
فعالياتها زي���ارة امل��وق��ع اإللكتروني 
للجمعية، أو التواصل مع اجلمعية عبر 
حسابات التواصل االجتماعي، أو من 

خال زيارة مقر اجلمعية.
وأك���دت العبدلي ح��رص اجلمعية 
الكويتية لدعم املخترعني على االهتمام 
بكافة الشرائح، مشيرة إلى أن اجلمعية 
على استعداد ت��ام للتعاون م��ع كافة 
اجلهات واملؤسسات في سبيل حتقيق 
ك��ل م��ا ي��ص��ب ف��ي ص��ال��ح املخترعني 

مبختلف أعمارها وفئاتهم.

املنصور: تستعرض التجارب الدولية لقياس وتوثيق الغش باالختبارات والسرقات األدبية 

»مكافحة الفساد« تنظم ورشة عن »النزاهة في التعليم«

عبدالعزيز املنصور

العبدلي: »سفيرات االختراع« تسعى الحتضان املرأة ودعمها 

»دعم املخترعني« تبدأ
في تفعيل أنشطة اللجنة

غدير العبدلي

جانب من ورشة العمل

قرية البادية

سيف الشاحي


