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ال�������ش�������م�������ري: ج�������ن�������اح اجل���������ائ���������زة ف��������ي م�������ع�������رض ال������ك������وي������ت ال�������دول�������ي 
ل�������ل�������ك�������ت�������اب  س�������ي�������زخ�������ر ب�������ال�������ن�������ش�������اط�������ات ال�������رق�������م�������ي�������ة وامل������ع������رف������ي������ة

كشفت ج��ائ��زة سمو الشيخ س��ال��م العلي  
للمعلوماتية عن مشاركتها في معرض الكويت 
الدولي للكتاب الثالث واألربعني الذي سيقام في 
الفترة من 2018/11/14 إلى 2018/11/24 
وذل��ك بالتعاون مع املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب منطلقة من مبادرتها )رقمنة 
املعرفة( التي تعد إحدى تطبيقات إستراتيجيتها 
في دع��م التحوالت الرقمية في مجال املعرفة 

واالقتصاد.
 جاء ذلك في تصريح أدلت به الشيخة عايدة 
س��ال��م العلي رئ��ي��س مجلس أم��ن��اء اجل��ائ��زة، 
مضيفة أن هذه املشاركة تأتي في ضوء املنهج 
املستمر للجائزة في التعاون مع املؤسسات 
والهيئات الوطنية في سعي جاد من اجلائزة 
للعمل اجلمعي ال���ذي يهيئ لتحقيق رؤي��ة 
صاحب السمو الشيخ ص�باح األحمد أمير البالد 

وقائد العمل اإلنساني في جعل الكويت مركزاً 
مالياً وجتارياً وتقنياً، ويعد التعاون مع املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب في معرض 
الكتاب للمرة الثانية ب��ادرة وطنية هادفة إلى 
التفاعل بني أنواع الثقافة املختلفة رقمية كانت 
أم ورقية ، خاصة في هذا الزمن ال��ذي بدأ فيه 
الكتاب اإللكتروني ينافس الكتاب الورقي 
، وب��دأت وسائل املعرفة التقنية تتقدم على 
وسائلها التقليدية ، إن من شأن هذا التعاون أن  
يشجع على القراءة بأساليبها املختلفة ، ويدفع 
إلى االبتكار في العطاء الفكري ، واإلب��داع في 

مجاالت الثقافة املتنوعة. 
وب��دوره أف��اد املهندس بسام الشمري نائب 
رئيس اللجنة املنظمة العليا للجائزة أن جناح 
اجل��ائ��زة في معرض الكويت ال��دول��ي للكتاب 
الثالث واألربعني سيزخر بالنشاطات املعرفية 

والتقنية من مسابقات معرفية ومحاضرات 
تقنية، وأجهزة ذكية فسيشاهد ال��زوار في هذا 
اجلناح ويتفاعلون مع أح��دث التقنيات التي 
أنتجها ال��ذك��اء االصطناعي م��ن مثل روب��وت 
فيكتور، وروب���وت ك��وزم��و، ورب��وت سفيرو، 
ولعبة س��ي��ارات أوف��ر دراي���ف، وغير ذل��ك مما 

صنعة الذكاء العجيب.
ودعا املهندس الشمري في نهاية تصريحه 
إل��ى زي���ارة ه��ذا اجل��ن��اح ال���ذي يقع ف��ي باحة 
االستقبال للقاعة رقم 6 ملا فيه من فوائد عظيمة 
تضاف إل��ى خبرات كل زائ��ر، متمنياً النجاح 
والتميز لهذه التظاهرة الثقافية واملعرفية التي 
تشهدها الكويت املتمثلة في معرض الكويت 
ال��دول��ي للكتاب ال��ذي يقيمه املجلس الوطني 
للثقافة وال��ف��ن��ون واآلداب سنوياً ف��ي أرض 

املعارض مبنطقة مشرف.

جناح خاص لها في معرض الكويت الدولي للكتاب »43«

عايدة السالم: املبادرات التقنية في »جائزة سالم العلي للمعلوماتية« 
ترفد أنشطة املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

شعار جائزة سالم العلي  للمعلوماتية

»كونا« تكرم الفائز بأفضل صورة
شهرية مبسابقة »كليك«

كرمت وكالة األنباء الكويتية )كونا( أمس األحد 
املصور جاسم املطر الفائز بأفضل صورة عن شهر 
أغسطس 2018 مبسابقة )كليك( التي خصصتها 
الوكالة ف��ي زاوي���ة )ص���ورة ال��ي��وم( على موقعها 
اإللكتروني للمصورين الهواة واحملترفني من داخل 
الكويت. وق��ال نائب املدير العام لقطاع التحرير 
- رئيس حترير وكالة األن��ب��اء الكويتية )كونا( 
سعد العلي خالل تكرميه املصور املطر إن الوكالة 
من منطلق التزامها بدورها األدبي واملهني حترص 
على إقامة هذه املسابقة تشجيعا للمصورين الهواة 
واحملترفني على إطالق طاقاتهم وترجمة إبداعاتهم 
الفنية من خالل عدسة الكاميرا إضافة إلى إظهار 
معالم الكويت ملتابعي نشرة )كونا( خصوصا من 

خارج البالد والتعرف عليها.
وفي إطار مسابقة )كليك( التي أطلقتها )كونا( 
العام املاضي يتم نشر الصور املميزة للمصورين 
على املوقع اإللكتروني للوكالة في زاوي��ة )صورة 
اليوم( ليدخل املشاركون في هذه الزاوية املنافسة 
على أفضل صورة في الشهر ومن ثم املنافسة على 

أفضل صورة في العام.
وخصصت على الصفحة الرئيسية ملوقع الوكالة 
أيقونة )كليك( متكن الراغبني في املشاركة بعد 
الضغط عليها من التسجيل باملسابقة بعد استيفاء 

املعايير الفنية املطلوبة للقبول.
وم��ن تلك املعايير أن تكون ال��ص��ورة بصيغة 
)jpg( وبجودة متوسطة أو عالية على أال يتجاوز 
حجم امللف 24 ميغا بيكسل ويفضل أن تكون أفقية 
وملتقطة في الكويت على أال يكون قد مر على وقت 

التقاطها أكثر من عام.
ومن الشروط احملددة أيضا أال يقل عمر املشارك 
عن 21 عاما وأن تسلط الصورة الضوء على اجلوانب 
اجلمالية واجلغرافية والثقافية في الكويت وإرفاقها 
بالتعليق شامال املكان والزمان واحل��دث وتعريف 
من يظهر فيها على أال يتم إرسالها في ملف يتضمن 
مجموعة صور مرتبطة ببعضها بعضا مع أهمية 

كتابة البيانات الشخصية كاملة )االس��م الثالثي 
- رقم الهاتف - البريد اإللكتروني(.

وينبغي ع��دم إج��راء حترير أو تغيير رقمي في 
الصورة أو إعادة ترتيب مكوناتها أو كتابة أي نص 
داخلها ويجب أال تكون منشورة في وسائل اإلعالم 
احمللية أو العاملية أو املعارض باستثناء حساب 

التواصل االجتماعي اخلاص بصاحبها. 

جانب من التكرمي

 43 معرض الكويت الدولي للكتاب ال� 
ينطلق األربعاء املقبل

»ديوان احملاسبة« يختتم برنامجًا تدريبيًا 
ملنتسبي مكتب التدقيق الوطني املنغولي

اختتم ديوان احملاسبة البرنامج 
التدريبي “التدقيق املالي وتدقيق 
األداء وت���دق���ي���ق ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املعلومات” الذي عقد خالل الفترة 
من 4 - 8 نوفمبر2018 مبشاركة 
مجموعة من مدققي مكتب التدقيق 
الوطني املنغولي، وذل��ك في إطار 
تفعيل اتفاقية التعاون املوقعة 
بني اجلهازين عام 2001 لتعزيز 
العالقات الثنائية بني الطرفني، 
وتوسيع أف��ق ومجاالت التعاون 
وال��ت��ن��س��ي��ق ب��ني اجل��ه��ازي��ن في 
املنظمات الرقابية التي يشاركان 
بها سواء على املستوى الدولي أو 

اإلقليمي.
وق��ال عضو الهيئة التدريبية 
مدقق نظم معلومات أول ب��إدارة 
الدعم الفني عبدالعزيز االنصاري 
انه في إطار تفعيل االتفاقية املوقعة 
بني الطرفني نظم الديوان عدداً من 
البرامج التدريبية وفقاً الحتياجات 
اجلهاز املنغولي، حيث شارك بها 
خالل السنوات السابقة مجموعة 
من املتدربني املنغوليني ملناقشة 
وت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات وامل��ع��ارف 
حول العديد من املوضوعات ذات 

االهتمام املشترك.
وأض����اف أن ال��ب��رن��ام��ج سلط 

الضوء على عدة محاور منها أهمية 
احلاسب اآللي ومعايير التدقيق في 
املنظمات العاملية، إلى جانب أدوات 
التدقيق باستخدام احلاسب اآللي 
)CAATs( ودورها في رفع كفاءة 
التدقيق وزي��ادة انتاجية املدققني، 
حيث مت استعراض خبرات الديوان 
في تلك امل��ج��االت ومناقشتها مع 

مدققي اجلهاز املنغولي.
وأش��ار األنصاري أن البرنامج 
تناول موضوع تدقيق تكنولوجيا 
املعلومات بناء على االحتياجات 
التدريبية للجهاز املنغولي بهدف 
االستفادة من خبرة ال��دي��وان في 

ه��ذا املجال، كما اشتمل البرنامج 
على العديد من اجلوانب النظرية 
واستعراض التجارب واحل��االت 
العملية لالرتقاء بالعمل الرقابي 

ملنتسبي اجلهاز املنغولي.
وم���ّث���ل ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة 
للبرنامج كل من كبير مدققني في 
إدارة الرقابة على الشركات سعاد 
بن سالمة، وكبير مدققني محمد 
إبراهيم ومدقق نظم معلومات أول 
عبدالعزيز األن��ص��اري ف��ي إدارة 
الدعم الفني، ومدقق مساعد في 
إدارة الرقابة على األداء شمالن 

علي.

جانب من احلضور خالل البرنامج التدريبي

»العربية املفتوحة« نظمت 
محاضرة عن  »أثر مخرجات 

البحث العلمي في حتسني 
صورة اجلامعة«  

نظمت اجلامعة العربية املفتوحة في دولة الكويت 
محاضرة  بعنوان “أثر مخرجات البحث العلمي في 
حتسني صورة اجلامعة” قدمها نائب رئيس اجلامعة 
لشؤون تقنيات التعليم و املعلومات األستاذ الدكتور 
أشرف سعد  حسني  لألكادمييني كواحدة من الفعاليات 
التي ينشط بها مكتب مساعد مدير اجلامعة للشؤون 
االكادميية  لنشر ثقافة البحث و رفع مستوى األداء 
األكادميي في اجلامعة  بحضور رئيس اجلامعة االستاذ 
الدكتور محمد بن ابراهيم ال��زك��ري ومدير اجلامعة 
االستاذ الدكتور نايف إبجاد املطيري ون��واب املدير 

والعمداء ورؤساء االقسام واالكادمييني .
وبدأ االستاذ الدكتور اشرف سعد حسني  محاضرة 
بتعريف مفصل  لتأثير مخرجات البحث العلمي ودور 
اجلامعة والباحثني من أعضاء هيئة التدريس في تعزيز 
تأثير مخرجات البحث العلمي ثم التعريف بقنوات 
النشر العلمي املختلفة واحمل���ددات الهامة الختيار 
قنوات النشر العلمي املناسبة متطرقا ً إلى التعريف 
الدقيق للدالئل البيبليوجرافية للدوريات العلمية ثم 
عرض الطرق املختلفة لترقية البحوث املنشورة من 
خالل تداولها والتنويه عنها بالطرق القانونية وصوال 
ال��ى السبل املختلفة حلصر ومراقبة االستشهادات  

واإلشارات.
وأكد األستاذ الدكتور  أشرف حسني  أننا في اجلامعة 
نهتم بتعزيز تأثير املخرجات البحثية ألنه يعتبر من أحد 
ركائز السيرة املهنية للباحثني، حيث ينعكس هذا التأثير 
على سمعتهم البحثية وحتسني ترتيب املؤسسات 
العلمية كما يساعد في احلصول على الدعم املادي الالزم 
لتنفيذ املشروعات البحثية من جهات التمويل املختلفة 
ومن ثم فإن رحلة تقدمي أوراق البحث إلى قنوات نشر 
علمية مناسبة، والترويج لها بعد النشر، ومراقبة 
اإلشارات و/ أو االستشهادات تؤثر تأثيراً مباشراً على 
مدى الوعي واملعرفة بنتائج تلك األبحاث وبالتالي 
زي��ادة املعرفة بالباحثني وتعزيز ترتيب مؤسساتهم 
العلمية وم��ن هنا يتم  تسليط ال��ض��وء على املراحل 
األساسية التي تعزز تأثير املخرجات البحثية للجامعة 
العربية املفتوحة، و التي تنعكس بدورها على حتسني 

صورة اجلامعة و ترتيبها محلياً وعاملياً.
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م. بسام الشمري الشيخة عايدة سالم العلي

ق��ال مدير ادارة معرض الكتاب في 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
سعد العنزي إن فعاليات معرض الكويت 
الدولي للكتاب ال�43  تنطلق يوم األربعاء 
املقبل برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك.  
 وأض��اف العنزي في مؤمتر صحفي 
عقد أم��س األح��د أن امل��ع��رض يعد ثاني 
أكبر معرض للكتاب بعد معرض القاهرة 
للكتاب حيث يصاحبه العديد من االنشطة 
الثقافية وم��ع��ارض تشكيلية وأنشطة 
للطفل وكذلك معارض تراثية.   وأوضح 
أن األعداد بدأ للمعرض منذ تسعة اشهر 
حيث كان التسجيل إلكترونيا ومت تقدم 
اكثر من 775 دار نشر لالشتراك اال انه 
نظرا للسعة املكانية مت قبول 369 جناح 
ل 505 دار نشر محلية وعربية واجنبية 
من 26 دولة منهم 17 دولة عربية وتسعة 

أجنبية.  
 وأشار إلى مشاركة أكثر من 35 جهة 
حكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات 
كويتية وخليجية وعربية باملعرض 
وتسع منظمات اقليمية ودولية وعربية 
واكثر من 12 ن��ادي ق��راءة للمجماميع 
الشبابية التطوعية التي تقدم خدمة 
مجانية للمجتمع حيث ح��رص املجلس 
على دع��م��ه��ا.   وذك���ر ال��ع��ن��زي ان عدد 

اإلصدارات املشاركة بلغ 87246 إصدارا 
متنوعا بني األدب واالقتصاد والعلوم 
واجلغرافيا واملجلدات والقواميس وكتب 

األطفال منها 12200 اصدار في 2018.  
 وقال إن معرض الكويت حرص على 
تسليط الضوء على القضية الفلسطينية 
وما تشهده القدس من اح��داث استدعت 
تسليط الضوء عليها من منطلق توجيهات 
صاحب السمو أمير البالد وبتوصيات 
مجلس ال����وزراء ومجلس األم���ة لدعم 
القضية الفلسطينية في مختلف احملافل.   
واضاف انه مت اعداد جناح خاص ومميز 
باسم )القدس عاصمة فلسطني األبدية( 
ومت دع���وة وزي���ر الثقافة الفلسطيني 
الدكتور ايهاب بسيسو حلضور االفتتاح 
والقاء محاضرة عن القدس وتداعيات 
االحتالل ثقافيا عليها اضافة الى محاضرة 

أخرى يقدمها الدكتور سليمان ابو ستة. 
  وأوض���ح ال��ع��ن��زي أن��ه مت تصنيف 
معرض الكويت في املرتبة األول��ى في 
دع��م الناشرين كونه ال يشرك موزعني 
أو أصحاب مكتبات بل يعطي الفرصة 

للناشرين فقط.  
 وق����ال إن امل��ج��ل��س ج��ه��ة تنظيمية 
اشرافية على املعرض وليس لديه القرار 
ملنع أي كتاب مشيرا ال��ى ان ذل��ك يأتي 
من مسؤوليات إدارة املطبوعات بوزارة 
االع��الم التي يحكمها قانون ص��ادر عن 

مجلس االمة بهذا اخلصوص. 
  وب��ني ال��ع��ن��زي أن امل��ع��رض يحظى 
هذا العام بجناح لألطفال )7B( ويقدم 
برنامجا حافال وورش عمل ون��دوات 
مصغرة لألطفال حيث سيكون هناك 
ق��راءة قصة إلمتاع األط��ف��ال وتعليمهم 

شغل أوقاتهم بالقراءة.
  ولفت إلى أن املعرض سيشهد افتتاح 
معرض للفنون التشكيلية والعمارة 

وآخر لرسوم الكاريكاتير.  
وأوض���ح أن إدارة اآلث���ار واملتاحف 
ستحظى ب��ج��ن��اح خ���اص ف��ي امل��ع��رض 
يستطيع اجلميع االط���الع على أح��دث 
املكتشفات اآلثارية في الكويت ومسار 
البعثات اآلثارية املشاركة في عمليات 
التنقيب األث����ري ف��ي م��ن��اط��ق الكويت 
املختلفة كما تشارك مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي بجناح خ��اص يعرض 
أحدث ما توصل إليه الذكاء االصطناعي 
وال���روب���وت وع��ال��م ال����رؤى البصرية 

العلمية.  
 وقال إن معرض العام احلالي سيزخر 
بالعديد م��ن الفعاليات الثقافية التي 
 )VIP( ستقام ف��ي قاعة كبار ال���زوار
في صالة رق��م 6 على فترتني صباحية 
ومسائية وسيكون ي��وم األرب��ع��اء 14 

نوفمبر افتتاحية أول أيام املعرض.

»اإلعالم« توصي بضرورة 
تعزيز مشاركة القطاع اخلاص 

بالتسويق السياحي
قال وكيل وزارة اإلع��الم املساعد 
لقطاع السياحة يوسف مصطفى إن 
الفريق املختص بالرؤية الشاملة 
اخلاصة بالعمل السياحي املشترك 
ل���دول مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي 
أوص��ى ب��ض��رورة تعزيز مشاركة 
القطاع اخلاص بالتنمية والتسويق 

السياحي.   
وذك����ر م��ص��ط��ف��ى ف���ي ت��ص��ري��ح 
ل��� )ك��ون��ا( أم��س األح���د أن الكويت 
أك��دت ض��رورة استقطاب األح��داث 
وامل��ؤمت��رات وامل��ع��ارض اإلقليمية 
وعمل مراكز ثقافية إضافة إلى إطالق 
م��ب��ادرات تسويقية لفئة الشباب 
وتشجيع االس��ت��ث��م��ارات األجنبية 
م��ن خ��الل منح ت��راخ��ي��ص م��زاول��ة 
األنشطة وال��ف��رص االستثمارية.   
وأوضح أن الفريق املختص بالرؤية 
اخلليجية الشاملة اتفق على قيام 
كل دولة من األعضاء بتزويد األمانة 
ال��ع��ام��ة قبل نهاية شهر ديسمبر 
2018 بتقرير مفصل عن ما مت بشأن 
اخلطة التنفيذية للرؤية الشاملة 
للعمل السياحي امل��ش��ت��رك وعمل 
تقرير موجز لعرضه في االجتماع 

القادم لوزراء السياحة اخلليجيني. 
وبشأن تعزيز مشاركة القطاع 
اخل���اص بالتنمية السياحية بني 
مصطفى ان الفريق اتفق على تزويد 
دول املجلس األمانة العامة بتقرير 
عن جتاربها في هذا املجال وتطوير 
اإلحصاءات واملعلومات واألبحاث 
السياحية واالس��ت��ع��ان��ة بالنشرة 
اإلحصائية ال��ت��ي يصدرها املركز 
االحصائي اخلليجي التابع لالمانة 

العامة. 
 وذك��ر أنه سيتم رفع بند تطوير 
وسائل النقل السياحي والترابط 
بينها على وزراء السياحة مشيرا 

ال��ى سعي الكويت ال��ى انشاء كيان 
مستقل يعنى بحقوق السياح ممثال 
بالهيئة ال��ع��ام��ة للسياحة بكافة 

ادواته التشريعية.  
 وأكد مصطفى أن قطاع السياحة 
يسعى ال��ى تفعيل البند اخل��اص 
بالتنمية االجتماعية والثقافية من 
خ��الل محور تطوير برامج ثقافية 
وت��راث��ي��ة مشتركة ت��ع��زز الهوية 
الوطنية اخلليجية من خالل العديد 
من الفعاليات التي تقام في أسواق 
املباركية وقرية الشيخ صباح األحمد 
)قرية امل��وروث الشعبي(.   وأشار 
إلى أن أعضاء الفريق املختص ركزوا 
على أهمية تنمية رأس املال البشري 
والذي يعنى بأهمية تدريب وتطوير 
ق��درات العاملني بالقطاع السياحي 
وتبادل اخلبرات والزيارات مع دول 
املجلس عن طريق عقد ورش عمل 
والتعرف على فرص العمل املتاحة 

للشباب.

يوسف مصطفى


