
5 alwasat.com.kwمحليات

ُقيم جائزة سمو الشيخ سالم 
العلي للمعلوماتية ص��ب��اح غد 
االث��ن��ن م��ؤمت��راً صحفياً إلع��ان 
أسماء الفائزين بجائزة املعلوماتية 

في دورتها الثامنة عشرة.
ويتحدث في املؤمتر الصحفي 
ال��ذي تستضيفه اجلائزة مبقرها 
نائب رئيس اللجنة املنظمة العليا 
املهندس بسام الشمري، ومنسق 
جلنة التأهيل ال��دك��ت��ور/ ثايا 
الفوزان أستاذ علوم احلاسوب في 
كلية العلوم وهندسة احلاسوب 
ف��ي ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت، بحضور 
أع��ض��اء اللجنة املنظمة العليا 
للجائزة، وأعضاء جلنة التأهيل، 

ولفيف من وسائل اإلعام.
وق���د اع��ت��ب��ر امل��ه��ن��دس ب��س��ام 
الشمري ال��ع��ام الثامن عشر في 
تاريخ اجلائزة استمراراً ملنهجها 
بتشكيل مجلس حتكيم يضم نخبة 
من أصحاب اخلبرات العربية في 
مجال املعلوماتية والبحثية، وذلك 
بعد أن حققت مجالس التحكيم 
السابقة جن��اح��اً م��ش��ه��وداً خال 
الدورات السابقة، فقد ضم أعضاء 
مجلس حتكيم جائزة املعلوماتية 
تسعةأعضاء ميثلون ثمانية دول 
عربية ، وهم حسب التريب األلف 

بائي:
1 -  حسن ج��اس��م السيد: 
وكيل ال��وزارة املساعد لشؤون 
تكنولوجيا املعلومات بوزارة 
امل���واص���ات واالت���ص���االت في 

دولة قطر.
2 - ح��م��د عبيد امل��ن��ص��وري: 
مدير ع��ام الهيئة العامة لتنظيم 
قطاع االتصاالت في دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
3 -  م. سالم مثيب األذي��ن��ة: 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي للهيئة العامة التصاالت 
وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات ف���ي دول���ة 

الكويت.
4 -  ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف س��ري��ع 
السريع:وكيل وزارة العدل واملدير 
ال��ع��ام السابق للجهاز امل��رك��زي 

لتكنولوجيا املعلومات في دولة 
الكويت.

5 -  د. م . غازي سالم اجلبور:
رئ��ي��س م��ج��ل��س م��ف��وض��ي هيئة 
تنظيم قطاع االتصاالت / الرئيس 
التنفيذي ف��ي اململكة األردن��ي��ة 

الهاشمية.
6 - د. ماجد إبراهيم عثمان: 
وزي���ر االت��ص��االت وتكنولوجيا 
املعلومات األسبق في جمهورية 

مصر العربية.
7 - محمد علي القائد: الرئيس 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ه��ي��ئ��ة امل��ع��ل��وم��ات 

واحلكومة اإللكترونية في مملكة 
البحرين.

8 -  د. م. منجي بن عبدالله 
م���رزوق: مدير حوكمة اإلنترنت 
وال���ط���اق���ات امل��ت��ج��ددة - وزي���ر 
تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
ووزي�����ر ال��ط��اق��ة وامل��ن��اج��م في 

اجلمهورية التونسية سابقاً.
9 -  د. يحيى يوسف السلقان: 
رئيس مجلس إدارة احتاد شركات 
أنظمة املعلومات الفلسطينية 
)بيتا( – وامل��دي��ر ال��ع��ام لشركة 
ي��اف��ا. ن��ت للبرمجيات ف��ي دول��ة 

فلسطن.
وثّمن الشمري خال تصريحه 
الرعاية األبوية السامية للجائزة 
م��ن ِق��َب��ل ص��اح��ب السمو الشيخ 
صباح األحمد أمير الباد وقائد 

العمل اإلنساني، والدعم الكبير 
وامل��ت��واص��ل ل��ه��ا م��ن ِق��َب��ل سمو 
الشيخ سالم العلي الصباح رئيس 
احلرس الوطني داعياً لهما مبوفور 

الصحة والعافية.
وم��ن جهته ق��ال منسق جلنة 
التأهيل الدكتور ثايا الفوزان إنه 
سيزاح الستار خ��ال املؤمتر عن 
آلية عمل جائزة املعلوماتية التي 
مت تطبيقها في هذه الدورة لتحديد 
املشاريع التقنية التي استحقت 
امل��راك��ز األول���ى، و املعايير التي 
اعتمدت عليها، ومن ثم يتم كشف 
النقاب عن أسماء املشاريع التقنية 
الفائزة بجائزة املعلوماتية على 
م��س��ت��وى ال��وط��ن ال��ع��رب��ي التي 
سُتكّرم في احلفل اخلتامي الذي 
تقيمه اجل��ائ��زة برعاية صاحب 

ال��س��م��و ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د 
أمير الباد قائد العمل اإلنساني، 
وتوصيف كل منها مبا يبن أسباب 

فوزها بجائزة املعلوماتية.
وتابع أن��ه سيستعرض خال 
امل���ؤمت���ر م���ا مت خ���ال مرحلتي 
التأهيل والتحكيم ، واملعايير التي 
استندت إليها كل مرحلة لتحديد 
املشاريع التقنية احلاصلة على 
املراكز األولى ورفعها ملجلس أمناء 
اجل��ائ��زة، فضا ع��ن احل��دي��ث عن 
املستوى الفني لتلك املشاريع في 
مجملها؛ حيث متت دراستها وفقاً 
ملعايير تتميز بالدقة واملوضوعية، 
منوهاً إلى الدور الفعال الذي تؤديه 
جائزة سمو الشيخ سالم العلي 
للمعلوماتية في التنمية البشرية 
بوصفها مشروعاً تنموياً حضارياً 

ع��امل��ي��اً يطمح إل��ى ب��ن��اء مجتمع 
معلوماتي متكامل ومتطور.

وت��وج��ه د. ال��ف��وزان بالتهنئة 
للحاصلن على جائزة املعلوماتية 
خال الدورة الثامنة عشرة معرباً 
ع��ن مت��ن��ي��ات��ه جلميع امل��ش��اري��ع 
امل��ش��ارك��ة ب��ال��ت��وف��ي��ق ف��ي ق��ادم 

االستحقاقات املعلوماتية، مشيداً 
ب��ال��دور ال��رائ��د ال���ذي تنهض به 
دول��ة الكويت في مجال التنمية 
املعلوماتية في ظل التوجيهات 
احلكيمة لصاحب السمو الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د أم��ي��ر ال��ب��اد قائد 

العمل اإلنساني.

مجلس التحكيم انتهى إلى حتديد أفضل املشاريع التقنية الفائزة على مستوى الوطن العربي

جائزة سالم العلي للمعلوماتية تعقد غدًا مؤمترًا صحافيًا إلعالن الفائزين 

د. ثايا الفوزان

شعار اجلائزة

سليمان القصار يدعم مشروع
»أمنية« البيئي

أعربت الناطق الرسمي ملشروع “أمنية” البيئي 
فرح شعبان عن إعتزازها في تفاعل انساني جميل 
من قبل الفنان الرائع سليمان القصار بإطاقه حملة 
تعاون معنا من خال قيامه ودعمه من باب املسؤولية 

املجتمعية بوضع حاويات أُمنية مبنزله.
وذك��رت شعبان في تصريح صحفي أن مشاركة 
القصار معنا كانت مثمرة ومشجعة، كما أن االعان 
عنها مساهمة منه ف��ي نشر ال��وع��ي البيئي وف��رز 
النفايات الباستيكية وتسليمها لنا، مناشدة متابعيه 

بدعم املشاريع الكويتية التي تساهم في تطور بلدنا 
احلبيب الكويت وحتد من التلوث البيئي.

وأضافت شعبان أن مشاركة القصار بالتوعية 
البيئية أت��ت ثمارها سريعا من خ��ال ما ملسناه من 
تفاعل مباشر من جمهوره العريض محليا وخليجيا، 
مما كان له األثر االيجابي على زيادة اجلانب التوعوي، 
معربة عن الشكر والتقدير للفنان القصار وشقيقه 
أحمد القصار على ما قاما به لتحقيق أُمنية كويت 

جديدة .

سليمان القصار يشارك في نشر الوعي البيئي مع فريق أمنية

بحث مع العتل وضع قاعدة بيانات مشتركة وربطها إلكترونيًا بني دول »التعاون«

آل حمد: الرعاية السامية الحتفالية املهندس 
اخلليجي في الكويت تعزز دورنا إقليميًا وعامليًا 

بحث رئيس جمعية املهندسن الكويتية 
املهندس فيصل دويح العتل واألمن العام 
ل��احت��اد الهندسي اخلليجي الدكتور 
املهندس كمال بن عبد الله آل حمد امتام 
االس��ت��ع��دادات القامة االحتفال بالذكرى 
العشرين لتأسيس االحت���اد الهندسي 
اخلليجي في الكويت 19 نوفمبر املقبل 
برعاية صاحب السمو أمير الباد  الشيخ 

صباح األحمد. 
وأطلع العتل الدكتور آل حمد على خطط 
اجلمعية الب��راز هذه االحتفالية مبا يليق 
وال��رع��اي��ة السامية لها ومب��ا يعزز دور 
االحتاد على الساحتن االقليمية والدولية 
، الفتا الى أن انطاق االحت��اد من الكويت 
في 30 ابريل 1997 يحتم علينا أيضا أن 
نشجع استراتيجية العمل التي اطلقها 
االحتاد مؤخرا على طريق توطيد العاقات 
ب��ن املهندسن االش��ق��اء ف��ي دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية. 
وب����دوره أش���اد آل ح��م��د مب��ا رأى من  
خطط واستعدادات القامة هذه االحتفالية 
بالكويت ال��ت��ي احتضنت واطلقت هذا 

االحتاد كملتقى منذ أكثر من 20 عاما ، وإننا 
بهذه املناسبة نهنئ أنفسنا وكل الزماء 
في دول مجلس التعاون ل��دول اخلليج 
العربية على الرعاية السامية لسمو أمير 
دول��ة الكويت الشقيقة لهذه االحتفالية، 
ومضيفا أن ه��ذه الرعاية جتسد حقيقة 
االهتمام الرسمي بتقدم وتطوير املهنة 
الهندسية ودع��م املهندسن بكافة دول 
املجلس فكل الشكر والثناء لدعم حضرة 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد لهذه 
االحتفالية وهذا ليس بغريب على سموه 

فهو أمير االنسانية وقائد الكويت . 
وأض��اف آل حمد، لقد اطلعنا من األخ 
رئيس جمعية املهندسن الكويتية على 
ماتقوم به اجلمعية من جهود مميزة في 
عملية اعتماد املهندسن غير الكويتين 

العاملن في دول��ة الكويت الشقيقة وقد 
أثلج صدرنا املراحل املتقدمة التي وصلت 
لها ه��ذه العملية ، الفتا ال��ى أن متابعة 
وتقييم نحو 25 ألف مهندس خال ست 
شهور من قبل اجلمعية أمر قد تعجز عنه 

مؤسسات رسمية عماقة . 
وأش��ار آل حمد ال��ى أن��ه بحث والعتل 
ض���رورة وض��ع ق��اع��دة ب��ي��ان��ات موحدة 
للمهندسن العاملن في كافة دول مجلس 
التعاون ل��دول اخلليج العربية بحيث 
يتيح اعتماد أي مهندس غير خليجي 
ف��ي أي دول���ة امكانية م��زاول��ت��ه للمهنة 
الهندسية ف��ي ال���دول األخ���رى، كما أنها 
حترم مدعي مزاولة املهنة الهندسية من 
العمل ف��ي أي م��ن دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية ، مضيفا أن خطوة 

جمعية املهندسن الكويتية مع الهيئات 
الهندسية اخلليجية بحاجة الى مزيد من 
الدعم الرسمي واالعتماد على الصعيدين 

االقليمي والعاملي . 
وذكر آل حمد أنه ولدعم هذه اخلطوة ال 
بد من اشراك طرف ثالث في عملية اعتماد 
املهندسن ، الفتا الى أننا بحثنا والزميل 
ال��ع��ت��ل  االس��ت��ف��ادة م��ن جتربتي اعتماد 
املهندسن في اململكة العربية السعودية 
التي تعاقدت مع شركة توفر قاعدة بيانات 
وتؤكد صحة امل��ؤه��ات الهندسية التي 
يتقدم بها املهندس  القادم للعمل في هذه 
ال��دول وم��ن ثم جت��ري الهيئة الهندسية 
امت��ام عملية منحه التراخيص الازمة 

ملزاولة املهنة الهندسية في البلد. 
وف��ي خ��ت��ام ال��زي��ارة اصطحب العتل 
ضيف املهندسن الكويتين الدكتور آل 
حمد بجولة على م��راف��ق اجلمعية التي 
تشهد تطورا ملحوظا في االرتقاء ببنيتها 
التحتية واطلعه على جتهيزات مراكز 
االختبارات التي يتوقع افتتاحها خال 

الفترة املقبلة. 

العتل مستقبا آل حمد
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املشاركون في الندوة

م. بسام الشمري

االت������������ص������������االت  م���������س���������ؤول���������ي  ك����������ب����������ار  ال�����������ش�����������م�����������ري:    
ب����احل����ك����وم����ات اإلل����ك����ت����رون����ي����ة واخل������ب������راء ف�����ي ال���ك���وي���ت 
وال��������وط��������ن ال�����ع�����رب�����ي ح�����ّك�����م�����وا ج�������ائ�������زة امل����ع����ل����وم����ات����ي����ة

امل������ش������اري������ع  ت������وص������ي������ف  ع���������ن  ال������ك������ش������ف  ال�������������ف�������������وزان:   
احل����������اص����������ل����������ة ع���������ل���������ى »ج���������������ائ���������������زة امل�������ع�������ل�������وم�������ات�������ي�������ة«

جانب من جولة آل حمد في جمعية املهندسن

برعاية شرفية من جمعية املنابر القرآنية

انطالق جائزة الفرقان
حلفظ القرآن في برلني

ان��ط��ل��ق��ت م���س���اء  أول أم��س 
فعاليات “جائزة الفرقان حلفظ 
القرآن” في نسختها الثالثة في 
العاصمة األمل��ان��ي��ة ب��رل��ن، التي 
تقيمها جمعية ال��ف��رق��ان حلفظ 
ال��ق��رآن في املانيا، وه��ي مسابقة 
سنوية في حفظ القرآن وجتويده، 
وت��ق��ام على مستوى جميع دول 
أوربا، وملختلف األعمار، ومختلف 
م��س��ت��وي��ات احل��ف��ظ وال��ت��ج��وي��د 

واإلتقان والترتيل.
وف��ي ض��وء ذل��ك أعلن أم��ن سر 
جمعية املنابر القرآنية د.عصام 
ال��ف��ل��ي��ج ع��ن ب���دء ت��واف��د ق��واف��ل 
امل��ش��ارك��ن ف��ي ج��ائ��زة ال��ف��رق��ان 
على العاصمة االملانية برلن منذ 
صباح ي��وم اجلمعة 19 أكتوبر 
2018م، للتنافس ف��ي املسابقة 
األوروبية للقرآن الكرمي، بدءاً من 
املراجعات مساء يوم اجلمعة، ثم 
بدء التصفيات خال يومي 20-

21 من أكتوبر اجلاري.
وبن الفليج بأن عدد املشاركن 
ف��ي ه��ذه املسابقة لهذا ال��ع��ام قد 
جتاوز 1000 مشارك ومشاركة، 

من 15 دولة أوروبية.
م��وض��ح��اً ب���أن ه���ذه اجل��ائ��زة 
تقام برعاية وبتنسيق مشترك 
بن املجلس األعلى للمسلمن في 
أمل��ان��ي��ا، ومسجد دار ال��س��ام في 
برلن، وجمعية املنابر القرآنية 

من دولة الكويت، ويتولى الهيئة 
االشرافية على اجلائزة عدة جهات 
خ��ارج��ي��ة، وه��ي الهيئة العاملية 
للكتاب والسنة التابعة لرابطة 
العالم االسامي في مكة املكرمة، 
وجمعية القرآن الكرمي، وجائزة 
اخلرطوم الدولية للقرآن الكرمي 

من السودان.
وي���ش���ارك ف���ي جل���ان حتكيم 
اجلائزة عدد من املشايخ والقراء 
من عدة دول؛ من الكويت والبحرين 
وال���س���ودان وامل��غ��رب واجل��زائ��ر 

ولبنان واليمن وسورية.
وتأتي هذه املسابقة بدعم مادي 
من أهل اخلير ومؤسسات خيرية، 
وأن الباب ما زال مفتوحاً لدعم 

اجلائزة.
وف��ي ختام حديثه دع��ا الفليج 
جميع امل��ش��ارك��ات وامل��ش��ارك��ن 
في املسابقة ملواصلة املسيرة في 
تعلم ال��ق��رآن وحفظه وجتويده؛ 
متمنيا لهم التوفيق والنجاح في 
هذه املنافسة القرآنية الشريفة، 
متوجها بالشكر اجلزيل جلميع 

اجلهات املنظمة وجلان التحكيم.

د.عصام الفليج

للتعريف مبخاطر املرض 

»كان« نظمت ندوة توعوية عن  مرض سرطان  الثدي
ريا�ض عواد 

نظمت احلملة الوطنية للتوعية مبرض السرطان 
“كان” ندوة  توعوية للموظفات ، للتعريف مبخاطر 

مرض سرطان الثدي وكيفية الوقاية منه.
بالتعاون مع  مجموعة الشركة الوطنية ملشاريع 
التكنولوجيا و ج���اء ذل���ك ف��ي إط���ار حملة “أنت 
تستحقن..باهتمامنا للتوعية بسرطان الثدي التي 
أطلقتها حملة “كان” مع بداية شهر أكتوبر اجلاري 

وهو الشهر العاملي للتوعية من سرطان الثدي.
ويأتي تنظيم هذه التوعوية والتي حتمل عنوان 
“فكري باللون الوردي” في  إطار برامج املسئولية 
املجتمعية ملجموعة ال��ش��رك��ة الوطنية ملشاريع 
التكنولوجيا ،والتي تستهدف في جزء منها احلفاظ 

على صحة العاملن لديها.
م��ن جانبهم، عبر مسئولي حملة “كان “ عن 
شكرهم ملسئولي وموظفي مجموعة الشركة الوطنية 
ملشاريع التكنولوجيا ، لتفاعلهم اإليجابي مع احلملة 
، وحرصهم على االطاع على كل ما هو جديد في مجال 

الوقاية ومحاربة مرض السرطان.
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