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محليات

أقيمت برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حديقة الشهيد

كأس النخيل  2017أكبر مسابقة طالبية في تكنولوجيا املعلومات حول العالم
ف�������ازت ف�����رق «»NOCTURNE
و« »FEHOTو«»BEYOND SIGHT
أول أمس في النهائيات الوطنية لكأس التخيل
 2017لدولة الكويت ،وهي املسابقة الطالبية
األكبر في مجال تكنولوجيا املعلومات حول
ال��ع��ال��م ،وت��ه��دف إل��ى توفير ف��رص تعليمية
وريادية للطالب والشباب عن طريق اكتساب
امل��ه��ارات ال�لازم��ة لتمكينهم م��ن حتقيق تلك
األهداف.
ج��رت املنافسة ال��ت��ي ه��ي مبثابة منصة
للشباب الكويتي املبتكر في حديقة الشهيد حتت
رعاية سمو الشيخ محمد العبد الله وزير الدولة
ل��ش��ؤون مجلس ال����وزراء ،وق��ام املتنافسون
بعرض التطبيقات املبتكرة بإستخدام أحدث
تقنيات مايكروسوفت من أج��ل ايجاد حلول
لبعض أكبر التحديات املتعلقة باملجتمع.
وحاز فريق“ ”NOCTURNEمن اجلامعة
األميركية في الكويت على املركز األول عن
مشروع””Artopiaوهو تطبيق يعتمد على
املوقع اجلغرافي وال��ذي ميكن للمستخدمني
استخدامه لتنفيذ رسومات ثالثية األبعاد في
الواقع املعزز ،وحفظها في العالم الفعلي كي
يراها اآلخرين .ويستعني “”Artopiaبتقنية
الواقع املعزز كي يسمح للمستخدمني بالرسم
في الفضاء ثالثي األبعاد ،مستخدمني هاتفهم
كفرشاة رسم ،واحمليط من حولهم كلوحة رسم،
وكاميرتهم كعدسة عرض .وستتواجد لوحة
املستخدمني في النسخة املعززة من الواقع في
هاتفهم ،وستدور مع حركة الكاميرا حولها ،ما
يجعلها كما لو كانت جزءا من الواقع.
وح��ل فريق  FEHOTمن جامعة الشرق
األوسط األميركية في املركز الثاني عن مشروع
كلمة « »FEHOTالتي تشكل األحرف األولى
من عبارة « Facial, Emotion, Human
 ،»Object Tracking Systemوهو نظام

الشيخ محمد العبدالله يتقدم احلضور

متابعة األشياء الوجهية والوجدانية والبشرية،
صمم للجمع بني التعرف على مالمح الوجه
واستنباط الوجدان والتعرف على لوغاريتمات
معالم اجلسم البشري املتباينة.هذه املراحل
الثالث مجتمعة ستجعل من عملية الكشف عن
اإلرهابيني احملتملني من بني احلشود أمرا أكثر
دقة.
بينما جاء فريق «”BEYOND SIGHTمن
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا في املركز
الثالث ملشروعهم الذي يحول الكالم على اللوح
إلى صور ونصوص ،وحتويلها بعد ذلك إلى
صيغة «وورد» ،مبا يتيح للمستخدم قراءتها
باستخدام الشاشة املفضلة لديه.
وي��س��ت��ع��د ف���ري���ق «»NOCTURNE
لالستمرار ف��ي البطولة ،م��ن خ�لال التنافس

لقطة للفرق الفائزة

م���ع أف���ض���ل امل���واه���ب ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق
األوس��ط وأفريقيا في لبنان خ�لال شهر مايو
،2017وسوف ينتقل فيما بعد الفائزون من هذه
املرحلة للمنافسة على جائزة  100, 000دوالر
على النهائيات العاملية في سياتل بواشنطن.
وق��د ق��ام��ت م��اي��ك��روس��وف��ت ب��أخ��ذ الطالب
الكويتيني خالل املسابقة في رحلة ذات قيمة
أتاحت لهم فرصة فريدة للتفكير في تبوء مكانهم
العاملي ،وأيضا التعرف على أهمية اإلب��داع
واالبتكار من خالل استخدام التكنولوجيا ،كما
ستتمكن الفرق الفائزة من حضور النهائيات
اإلقليمية والعاملية وكذلك فرصة التواصل مع
العديد من الشباب املبتكرين من جميع أنحاء
العالم.
وق��ال تشارلز نحاس ،املدير العام لشركة

مايكروسوفت الكويت« :التكنولوجيا هي أداة
متكني حاسمة للشباب ،ونحن في مايكروسوفت
ن��درك دوره��ا العميق في دف��ع عجلة التعليم
والتعلم ،ويعد كأس التخيل الوسيلة األمثل
إلكتشاف املواهب وإعطاء الشباب من جميع
أنحاء العالم فرصة التطور واالبتكار .وأحب
أن أشكر سمو الشيخ محمد العبد الله املبارك
الصباح على دعمه لنهائيات كأس التخيل لهذا
العام ،ونحن نؤكد إلتزامنا في دف��ع الشباب
الكويتي نحو االس��ت��ف��ادة م��ن التكنولوجيا
ومتكينهم من احلصول على املهارات الالزمة
للوصول إلى اإلبتكار ولتحقيق النمو لدولة
الكويت.
وق��د مت اختيار ك�لا م��ن فريق Trifocal
وفريق Electronic Noseوفريق FEHOT

م��ن ج��ام��ع��ة ال��ش��رق األوس����ط األم��ري��ك��ي��ة،
وف��ري��ق  TechnoFunGamesوف��ري��ق
 Beyond Sightمن جامعة اخلليج للعلوم
والتكنولوجيا ،وف��ري��ق  Nocturneمن
اجل��ام��ع��ة األم��ري��ك��ي��ة ف��ي ال��ك��وي��ت ،وفريق
 Nisa-n-Techم��ن اجل��ام��ع��ة العربية
املفتوحة للمنافسة ف��ي نهائيات الكويت،
ف��ي ح�ين تضمنت جلنة التحكيم املخولة
إلختيار الفائزين في نهائيات الكويت كال من
يعقوب الباش  -مدير تقنية املعلومات لدى
شركة نفط الكويت ،وسرود شريف  -رئيس
قسم تكنولوجيا املعلومات من بيت التمويل
الكويتي ،والدكتور ميثم صفر -رئيس كلية
هندسة احلاسوب في جامعة الكويت ،وأحمد
معرفي  -الشريك املؤسس لدى .Coded

تستقبل مسابقة ك��أس التخيل الطالب
ال��راغ��ب�ين ف��ي امل��ش��ارك��ة م��ن س��ن  16عاما
ومافوق ،مع اإللتزام مبعايير املسابقة التي
تنص على التعاون ضمن فريق واحد وتقدمي
أف��ك��ار مبتكرة ف��ي مجال التكنولوجيا .كما
يجب على املنافسون خالل املسابقة ،تطوير
مشروعهم اخل��اص من نقطة الصفر واثبات
قدرته لإلستخدام على أرض الواقع وعرضه
أمام جلنة من احلكام.
تلقت مايكروسوفت الكثير من املشاريع
من املسجلني في دولة الكويت ،وكانت منصة
مايكروسوفت أزور السحابية أداة إلزامية
جلميع املشاريع املقدمة لهذا العام ،ويعتبر
ك��أس التخيل ج���زءا م��ح��وري��ا م��ن برنامج
مايكروسوفت يوثسبارك ،وهي مبادرة عاملية
للمسؤولية االجتماعية للشركات أطلقت في
عام  2003بهدف توفير فرص ألكثر من 300
مليون شاب في جميع أنحاء العالم.
قامت شركة مايكروسوفت في شهر فبراير
بإجراء جوالت في خمس جامعات مختلفة في
جميع أنحاء الكويت تتضمن جامعة الشرق
األوس��ط األمريكية وجامعة اخلليج للعلوم
والتكنولوجيا واجلامعة األمريكية في الكويت
واجلامعة العربية املفتوحة وجامعة الكويت،
وقد وصلت العروض التشجيعية اخلاصة
باملسابقة إل��ى ع��دد كبير من ال��ط�لاب ،حيث
تساهم أفكار املشاركني في املضي قدما نحو
تعزيز رؤي��ة حكومة الكويت للوصول إلى
دول��ة حديثة ومتطورة ،وق��د حضر الطالب
املشاركني دورات تدريبية مكثفة م��ن أجل
إع��داده��م لكيفية ت��ق��دمي أف��ك��اره��م املبتكرة.
وتناولت الدورات قواعد املسابقة ومعاييرها
حول عمليات التصور والتصميم والتطوير
واالختبار ،مما يساعدهم في ال��وص��ول إلى
حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

بلدية الكويت تكثف عملياتها لتنظيف مواقع التخييم

مبشاركة بعض اجلهات املعنية

املنفوحي :شهادة نظافة موقع املخيم
شرط السترداد التأمني

محافظة اجلهراء تطلق ملتقى دور التربية في حتقيق األمن االجتماعي

تنظيف موقع أحد املخيمات

وجه مدير عام بلدية الكويت م .أحمد املنفوحي
الفرق امليدانية املختصة مبتابعة عمليات إزالة
املخيمات وتنظيف البر مبواصلة عملها بشكل
يومي ،مشددا على ضرورة االنتهاء من عمليات
التنظيف واإلزالة خالل مدة ال تتجاوز الشهر.
وقال املنفوحي في تصريح صحفي ان اإلدارات
املختصة مطالبة بتطبيق القانون بشأن عدم
استرداد تأمني املخيم الربيعي إال بعد استخراج
صاحب املخيم شهادة نظافة املوقع وخلوه من اي
مخلفات.
واضاف املنفوحي أن تنظيم تراخيص املخيمات
الربيعية وحتديد فترة إقامتها والتزام أصحابها
بإزالتها وعدم ترك اي مخلفات الهدف منها هو
احملافظة على البيئة البرية وعدم االضرار بها.
وفي هذا السياق أعلنت إدارة العالقات العامة
ببلدية الكويت عن إنطالق عمليات تنظيف مواقع
التخييم التي حددتها البلدية ملوسم التخييم
املاضي منتصف الشهر اجلاري.
وأوضحت إدارة العالقات العامة أن عمليات
التنظيف واالزال��ة للمخيمات مستمرة وبشكل
يومي والتي تقوم بها إدارات النظافة العامة
وإشغاالت الطرق وفرق الطوارئ بأفرع البلدية
مبحافظات األحمدي ،اجلهراء ،الفروانية حمالتهم

اليومية إلزالة املخيمات املخالفة.
وبينت إدارة ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة ب��أن فريق
ال��ط��وارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية قام
ب��إزال��ة ع��دد (  ) 36مخيم حيث ق��ام املفتشون
بالفريق برصد عدد ( )20مخيم ببر منطقة عبد
الله مبارك وعلى الفور مت رفعهم وإزالتهم ،إلى
جانب رفع عدد ( )16مخيم بجوار سور جامعة
الشدادية.
وأشارت االدارة إلى أن مراكز النظافة العامة
وإش���غ���االت ال��ط��رق ف��ي ف���رع ب��ل��دي��ة محافظة
األح��م��دي تعمل على ق��دم وس��اق للحد م��ن تلك
الظواهر السلبية الناجتة ع��ن فترة التخييم
من ترك املخلفات املستخدمة أثناء تلك الفترة،
مشيرة إلى أن املراكز قامت بإزالة عدد ()140
مخيم،باإلضافة إلى رفع وإزالة عدد ( )85خيمة،
الفتة إل��ى إنها قامت ب��اإلف��راج عن ع��دد ( )136
تأمني بعد التأكد من إزالتهم ملخيماتهم وتنظيف
مواقعهم بالكامل.
واختتمت االدارة بالقول بأن مراكز النظافة
العامة وإشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة
اجلهراء قامت بإزالة عدد ( ) 476مخيم إلى جانب
اإلفراج عن عدد (  )137تأمني وذلك بعد التأكد من
إزالتهم ملخيماتهم وتنظيف مواقعهم بالكامل.

نظم قطاع التنمية التربوية في مركز اجلهراء لألمن
االجتماعي مبحافظة اجلهراء ملتقى بعنوان (دور التربية
في حتقيق األم��ن االجتماعي) برعاية وحضور محافظ
اجل��ه��راء ال��ف��ري��ق.م .فهد األم��ي��ر ورئ��ي��س مركز اجلهراء
لألمن االجتماعي الدكتور عبدالله العوضي ورئيس قطاع
التنمية التربوية األستاذ عادل احلربي وبحضور العديد
من التربويني واملهتمني بقطاع التربية والتعليم في دولة
الكويت .وقد شارك في امللتقى عدد من اجلهات املعنية في
الشؤون التربوية وهي جامعة الكويت ( كلية التربية )
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ( كلية التربية
األساسية ) وزارة التربية ،وزارة األوق���اف والشؤون
االسالمية ،وزارة الداخلية ،اللجنة الوطنية الكويتية
للتربية والعلوم والثقافة ،املركز العربي للبحوث التربوية
لدول اخلليج والهيئة العامة للشباب.
وقد بدأ امللتقى بكلمة ترحيبية لألستاذ سعد زوميل
احلربي املسؤول األعالمي لقطاع التنمية التربوية قال
فيها « لقد أخذ قطاع التنمية التربوية مبركز اجلهراء لألمن
االجتماعي على عاتقه مسؤولية كبيرة في العمل على
حتقيق األمن االجتماعي للمجتمع في محافظة اجلهراء من
خالل القيام بالعديد من الفعاليات واألنشطة التي تساهم
في معاجلة بعض الظواهر واملشكالت التربوية وتعزيز
القيم اإليجابية في املجتمع».
من جانبه قال األستاذ عادل غازي احلربي رئيس مجلس
إدارة قطاع التنمية التربوية « نرحب بحضورنا الكرمي
ونتقدم بالشكر اجلزيل ملعالي محافظ اجلهراء الفريق
متقاعد فهد أحمد األمير على إنشاءه ملركز اجلهراء لألمن
االجتماعي الذي هو األول من نوعه في دولة الكويت وفي
الوطن العربي ايضا» ككل ،فقد وجدنا من خالله بابا للتغيير
والتطوير والعمل ملصلحة ه��ذا البلد الكرمي ،فاألصالح
ليس مسؤولية اجلهات احلكومية فقط وإمنا هي مسؤولية
مجتمعية تقع على عاتق جميع أفراد املجتمع.
واض���اف احل��رب��ي ف��ي السابق كنا نقف على مرحلة
التذمر من أي ظاهرة أو مشكلة تطرأ في املجتمع ،ولكن بعد
أنشاء مركز اجلهراء لألمن االجتماعي أتيحت لنا الفرصة
للعمل على إيجاد احللول والطرق املناسبة ملعاجلة مثل
هذه املشكالت ،من خالل العديد من الفعاليات واألنشطة
والبرامج واملؤمترات التي تخدم أفراد املجتمع في محافظة
اجلهراء.
وم��ن ه��ذا املنطلق ق��ام قطاع التنمية التربوية مبركز
اجلهراء لألمن االجتماعي بتنظيم امللتقى التربوي األول
حت��ت ع��ن��وان دور التربية ف��ي حتقيق األم��ن االجتماعي
بحضور العديد من ممثلي اجلهات الرسمية الذي نقدم كل
الشكر والتقدير على حضورهم اليوم واملساهمة في هذا
امللتقى ».ومتت بعد ذلك جلسات امللتقى والتي ناقش بها
احمل��اض��رون املختصني بالشأن التربوي مجمل القضايا
وال��ظ��واه��ر السلبية وامل��ش��ك�لات ال��ت��ي ت��ؤث��ر على األم��ن

محافظ اجلهراء يتوسط املشاركني

املتحدثون خالل امللتقى

االجتماعي في محافظة اجلهراء وكذلك تقييم واق��ع دور
التربية في األمن االجتماعي ومختلف التحديات التي تواجه

األمن االجتماعي والتصورات املستقبلية لدور التربية في
األمن االجتماعي.

الكويت توزع  1500قسيمة شرائية على نازحني عراقيني في «السليمانية»
قامت القنصلية العامة لدولة الكويت
ف��ي ارب��ي��ل أم��س االرب��ع��اء بتوزيع 1500
قسيمة شرائية مقدمة من (اجلمعية الكويتية
لإلغاثة) على نازحني عراقيني في مدينة
(ال��س��ل��ي��م��ان��ي��ة) بالتنسيق م��ع مؤسسة
(روناهي) اخليرية.
وق��ال القنصل العام لدولة الكويت في
اربيل الدكتور عمر الكندري في تصريح لـ
(كونا) «ان الهدف من تقدمي هذا النوع من
امل��س��اع��دات ه��و س��د االحتياجات الغذائية
وترك اختيار هذا التأمني الحتياجات النازح
نفسه ليقوم من خاللها بارتياد احد احملالت
التجارية وشراء مستلزماته».
واش��ار ال��ى ان��ه مت حتى االن توزيع 10
آالف قسيمة شرائية على النازحني العراقيني
في مدينتي (اربيل) و(السليمانية).
واك��د القنصل الكندري استمرار دول��ة
الكويت في تقدمي شتى املساعدات تنفيذا
خلطة دول��ة الكويت الغ��اث��ة النازحني في
العراق مشيرا الى سعي القنصلية لتنفيذ هذه

اخلطة في جميع محافظات اقليم كردستان
العراق.
بدورها ذكرت رئيسة مؤسسة (روناهي)
اخليرية زي��ان ميراني في تصريح مماثل
ل(كونا) ان قيمة كل قسيمة تبلغ خمسني
دوالرا لكل عائلة مشيرا الى ان هذه هي املرة
الثانية التي يتم خاللها توزيع القسائم على
النازحني في محافظة (السليمانية).
واعربت ميراني عن شكرها لدولة الكويت
لتقدميها شتى املساعدات للنازحني العراقيني
في مختلف مدن االقليم والعراق واصفة فكرة
توزيع القسائم الشرائية بأنها «مميزة» حيث
تتيح للنازح حرية اختيار ما يحتاجه.
من جهته قال مدير مركز تنسيق االزمات
املشتركة في محافظة (السليمانية) بابا
رسول غفور ل(كونا) ان (السليمانية) تضم
أكثر من  60ألف عائلة نازحة من محافظات
(ص�ل�اح ال��دي��ن) و(دي���ال���ى) و(امل��وص��ل)
و(االن��ب��ار) موضحا ان اكثرية النازحني
يقيمون خارج املخيمات.

القسائم الشرائية

