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تطلق مجموعة من النشاطات التنموية 

عايدة السالم: نشاطات جائزة سالم العلي للمعلوماتية تلبي رؤية 
سمو األمير في جعل الكويت مركزا إقليميا متقدما لتكنولوجيا املعلومات

تشهد جائزة سمو الشيخ سالم العلي 
للمعلوماتية حشداً من النشاطات التنموية 
مع انطالق دورتها الثامنة عشرة وتشمل 
جائزة املعلوماتية في نسختها الثامنة 
ع��ش��رة، ووس���ام املعلوماتية ف��ي نسخته 
الثانية عشرة، وامللتقى العاملي للمعلوماتية 
2018، إض��اف��ة إل��ى نشاطاتها الثقافية 
مجالس احل���وار، ودواوي���ن املعلوماتية، 
وم��س��اب��ق��ت��ي ت���دوي���ن وش��ف��ت ال��ك��وي��ت، 
ومشاركتها ف��ي معرض الكويت الدولي 

للكتاب الثالث واألربعني.
وأك����دت الشيخة ع��اي��دة س��ال��م العلي 
رئيس مجلس األمناء بأن هذه النشاطات 
والفعاليات ت��أت��ي ف��ي ظ��ل إستراتيجية 
اجلائزة )2015-2020( التي عملت على 
تنفيذها حتت عنوان )دعم التحوالت الرقمية 
في مجاالت املعرفة واالقتصاد( تلبية لرؤية 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد أمير 
البالد وقائد العمل اإلنساني في حتويل 
الكويت إلى مركز إقليمي متقدم للتجارة 
واخل��دم��ات املالية وخ��دم��ات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.
ومم�����ا ي���رف���د ه�����ذه اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
مبادرةرقمنة املعرفة التي تبنتها اجلائزة، 
وتنطلق من استثمار وسائل التكنولوجيا 
املختلفة لتعزيز املعرفة مبجاالتها املتنوعة، 
سعياً إلى مواكبة املنظومة املعرفية العاملية 
املتجددة، وتتجسد هذه الفكرة باملشاركة 
بفعاليات املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب ذات الطابع املعرفي والثقافي، 
ومنها معرض الكويت الدولي للكتاب الثالث 
واألربعون، عالوة على دعم اجلائزة للثقافة 

والتوعية املعلوماتية من خ��الل مجالس 
احل��وار ودواوي��ن املعلوماتية ومسابقتي 
شفت الكويت وتدوين التي بدأت في دورات 
سابقة وتتابع هذا العام وفق رؤية واضحة 
تسعى إلى نشر الثقافة املعلوماتية ودعم 

التنمية البشرية املستدامة.
وأضافت: أن جائزة املعلوماتية انطلقت 
هذا العام الثامن عشر من مسيرة اجلائزة 
حت��ت ع��ن��وان )أف��ض��ل امل��ش��اري��ع التقنية( 
إلذك��اء روح املنافسة بإبداع وابتكار بني 
األف��راد واجلهات احلكومية واخلاصة ذات 
الصلة باملعلوماتية والثقافة االتصالية على 
املستويني الوطني والعربي، مع احلرص 
الشديد على تشجيع املشاريع الوطنية 
املتميزة التي تسهم في دفع عجلة التقدم 

التقني في وطننا احلبيب الكويت.
وبينت الشيخة عايدة سالم العلي أن 
وسام املعلوماتية يعد أعلى جائزة تقديرية 
مينحه مجلس األمناء منذ عام )2007( إلى 
شخصية عامة أو اعتبارية ذات إسهامات 
متميزة في التنمية املعلوماتية على املستوى 
العاملي، ومم��ا يذكر في ه��ذا الصدد أندبي 
الذكية قد حصلت على هذا الوسام في دورة 
اجلائزة السابعة عشرة )2017(، وسيقدم 
هذا العاملمن يستحقه وفق أعلى املستويات 

واملعايير العاملية لإلجناز املتميز.
ومم��ا ي��دع��م امل��ش��اري��ع التقنية امللتقى 
العاملي للمعلوماتية )2018( الذي يسهم في 
تشجيع املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
،وينمي ل��دى الشباب وأصحاب املصلحة 
احلافز على تطوير مشروعاتهم وارتقائها 
إلى مصاف املشروعات العاملية الناجحة، 

وينضم إلى سلسلة امللتقيات العاملية التي 
سبق للجائزة عقدها على أرض الكويت، 
ومن ذلك امللتقى العاملي للمعلوماتية 2015 
ال���ذي عقد حت��ت ع��ن��وان )م��ق��وم��ات جناح 
املشاريع الرقمية في االقتصاد املعرفي(، 
وامللتقى العاملي للمعلوماتية 2016 الذي 
عقد حت��ت ع��ن��وان )ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي إلى 
اقتصاد املعرفة(، وأصبح من املعلوم أن 
ه��ذه امللتقيات يشارك فيها كبار اخلبراء 
واملختصني العامليني في املجال املعرفي 

والتقني.
 ووج��ه��ت الشيخة كلمة شكر وعرفان 
لصاحب السمو الشيخ صباح األحمد أمير 
البالد وقائد العمل اإلنساني ملا تفضل به من 
رعاية كرمية للجائزة وتوجيهات حكيمة 
كان لها عظيم األثر فيما وصلت إليه اجلائزة 
من مكانة مرموقة راج��ني الله تعالى إن 
يحفظه قائداً وربانا حكيماً لسفينة الكويت، 
وأن يدعم نعمة األم��ن واألم��ان على بلدنا 

الغالي كويت العز واحملبة.
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بعد اكتشاف شبهات تزوير فيها

العازمي: »التعليم العالي« أحالت 
مجموعة جديدة من الشهادات اجلامعية 

مع املتسببني بها إلى النيابة العامة 
أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي 
الدكتور حامد العازمي أمس السبت إحالة )التعليم 
العالي( مجموعة جديدة من الشهادات اجلامعية مع 
املتسببني بها إلى النيابة العامة بعد اكتشاف شبهات 

تزوير فيها.
وأكد الوزير العازمي في تصريح ل )كونا( استمرار 
ال��وزارة في محاربة آفة الشهادات الوهمية واملزورة 
تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الوزراء في مكافحة الفساد عموما وفي التعليم 

خصوصا دون أي تباطؤ.
وقال إن »وزارة التعليم العالي أحالت مجموعة من 
حملة الشهادات اجلامعية التي حصلت على معادالت 
في أوقات سابقة إلى جانب املتسببني بها إلى النيابة 
العامة وذلك بعد اكتشاف شبهات تزوير في الشهادات 

املعنية لدى مراجعة سجالت الوزارة«.
وش��دد على استمرار وزارة التعليم العالي في 
نهجها الرامي إلى اجتثاث أي شهادات جامعية بكل 
املراحل سواء اإلجازات اجلامعية أو الدراسات العليا 
)ماجستير ودك��ت��وراه( يثبت أنها وهمية أو مزورة 
كاشفا »أن هناك مجموعة جديدة ستتم إحالتها إلى 
النيابة العامة خالل أيام في إطار احلرص على ضمان 

احملافظة على جودة التعليم في البالد«.
وأكد الوزير العازمي حرص مجلس ال��وزراء على 
محاربة هذه الظاهرة باعتبارها إحدى ظواهر الفساد 
في البالد مشددا على أنه »ال تهاون مع من يثبت عدم 

صحة شهاداتهم«.
وأشاد بجهود العاملني في وزارة التعليم العالي 
وعلى رأسهم موظفو إدارة املعادالت وقياديو الوزارة 

في مساعيهم للكشف عن أي شبهات تزوير حملاربة 
آف��ة ال��ش��ه��ادات امل���زورة والعمل على ضمان ج��ودة 
التعليم في البالد. وكانت وزارة التعليم العالي أحالت 
خالل األشهر املاضية مجموعة من الشهادات حامت 
حولها شبهة التزوير إلى النيابة العامة وسط تأكيد 
الوزارة على متابعتها احلثيثة والدؤوبة الجتثاث هذه 

الظاهرة وكشف حاالتها.

د.حامد العازمي

شعار جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية

الشيخة عايدة سالم العليسمو الشيخ سالم العلي

ريا�ض عواد 

واص���ل���ت م�����دارس امل��رح��ل��ة 
املتوسطة في منطقة العاصمة 
التعليمية حتقيق اه��داف تبادل 
اخلبرات عبر الزيارات واللقاءات 
بني م��دراء امل��دارس التي انطلقت 
منذ بداية العام الدراسي بحضور 
وإشراف مراقب املرحلة املتوسطة 
ع��ل��وي ال��ظ��ف��ي��ري ال���ذي ق���ال إن 
حتقيق أه����داف فعالية ت��ب��ادل 
اخل��ب��رات م��ن خ���الل ال��زي��ارات 
امل��ت��ب��ادل��ة مل����دراء امل�����دارس في 
املرحلة املتوسطة سعى لتطوير 
أسلوب اإلدارة وتنوعها ومتكني 
امل��دراء من قياس األداء والعمل 
على إضافة ماميكنهم من اإلبداع 
والتميز في ظل توافر االمكانيات 

والدعم. 
وأض������اف ال��ظ��ف��ي��ري خ��الل 
رعايته لفعالية تبادل الزيارات  
وب��ح��ض��ور م�����دراء وم���دي���رات 
املرحلة املتوسطة ف��ي مدرسة 
ع��ب��ادة ب��ن ال��ص��ام��ت املتوسطة 
للبنني ف��ي منطقة ال��دوح��ة أن 
من األه���داف التي سعت مراقبة 
املرحلة املتوسطة إل��ى حتقيقها 
عبر الزيارات املتبادلة هي اطالع 
مدراء امل��دارس على اخلطط التي 

تنفذها امل���دارس املستهدفة من 
ال��زي��ارة وع��ل��ى أب���رز امل��ب��ادرات 
ال��ت��ي مت تنفيذها، واإلجن���ازات 
ال��ت��ي حتققت ف��ي الفصل األول 
بهدف تبادل اخلبرات بني املدارس  

م��وض��ح��ا أن ال��ف��وائ��د الكثيرة 
للزيارات تتمثل في نقل وتبادل 
اخلبرات التربوية واإلداري��ة بني 
امل��دارس وتقاسم اجلهد والعمل 
مب��ا ي��خ��دم أب��ن��اءن��ا الطلبة، كما 

أنها تتيح االطالع على ما يجري 
ف��ي امل��ي��دان ال��ت��رب��وي وتقييمه، 
مشيدا بتعاون اجلميع في تبني 
هذه االهداف التي حتقق االهداف 
العامة ملنطقة العاصمة التعليمية 

والتي تصب في توجيهات مدير 
ع���ام امل��ن��ط��ق��ة ب��دري��ة اخل��ال��دي 
التي توصي دائما بأهمية تبادل 
اخلبرات بني املدارس ألهميتها في 

حتقيق التميز والعطاء.

مدارس املتوسط في »العاصمة« تواصل تبادل الزيارات الهادفة

الظفيري: نسعى إلى تطوير أسلوب اإلدارة ومتكني املدراء من قياس األداء 

الظفيري مع بعض احلضور

7 فرق وجهات تطوعية  أشار إلى مشاركة 

500 شتلة برية على  الهاشمي: توزيع 
املشاركني في ملتقى البيئة الثالث 

بالتزامن مع فعاليات يوم األرض ، تنظم اللجنة 
البيئية في جمعية املهندسني الكويتية » امللتقى 
الثالث لنشطاء البيئة » في الكويت ، وذل��ك في 
الساعة السادسة والنصف مساء يوم غد االثنني 
مبقر اجلمعية ومشاركة عدد من الفرق البيئية 

احمللية. 
وأوضح رئيس اللجنة املهندس محمد الهامشي 
أن هذا امللتقى سيكون فرصة لتضامن املهندسني 
واملهندسات ونشطاء البيئة في الكويت لعرض 
أعمالهم ورؤيتهم حول ماتشهده البيئة احمللية 
من انتهاكات واستنزاف مل��وارد االستدامة فيها 
، الفتا ال��ى أن  حملة مليون شتلة املنبثقة من  
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
ستشارك وتقوم بتوزيع نحو 500 شتلة برية 

على احلضور. 
وأضاف الهاشمي  أن 6 فرق تطوعية ستشارك 
بامللتقى باإلضافة ال��ى املنظمني وحملة مليون 
شتلة ، موضحا أن هذه الفرق هي : فريق نهتم ، و 
» سينار للغوص« ، فريق األيادي اخلضراء البيئي 
، حماية البيئية الكويتية ، عدسة البيئة الكويتية 

وفريق مربي طائر البوم .
ودعا رئيس اللجنة البيئية اجلميع إلى املشاركة 
والتعبير عن رؤيتهم في احلفاظ على البيئة حول 
العالم ، الفتا الى أننا مستمرون في دعم اجلهود 

الرسمية لرفع مستوى الوعي بضرورة احلفاظ 
على مواردنا الطبيعية وتعزيز االستدامة التي 
نعمل جميعا من أجلها لتبقى الكويت أحلى وأجمل. 

محمد الهاشمي  

اختتمت رئيسة » مهندسون بال حدود – الكويت 
» املهندسة زينب القراشي وفريق ضم نحو 14 
متطوعا ومتطوعة زيارة تفقدية ملشايعهم في أرياف 

مدينة بومباي بجمهورية الهند. 
وفي ختام الزيارة التي استغرقت 4 أيام أوضحت 
القراشي أنها واملتطوعني واملتطوعات قاموا بتفقد 
م��ش��روع ق��ائ��م  مت تشغيله وتشييده م��ن قبل » 
مهندسون بال حدود – الكويت » لتوليد الكهرباء من 
الطاقة الشمسية مبدرسة للمعاقني في قرية مال 
القريبة من  بومباي ، موضحة أن املشروع ينتج 
نحو 1500 كيلو واط من الطاقة الشمسية ويتم 

استخدامها في كافة مرافق املدرسة. 
وأضافت القراشي أن املتطوعني واملتطوعات قاموا 
باستكشاف عدد من املشاريع التي حتتاجها املنطقة 
النائية القريبة من بومباي ، مشيرة الى أنهم قاموا 
برفع القياسات وحتديد االحتياجات ملدرسة  حتتاج 
الى فصول دراسية وعمليات ترميم وتطوير لتوفير 
بيئة مناسبة ومقبولة لعملية التدريس والتعليم 
فيها . حيث سيتم وضع الكلفة التقديرية للمشروع.  

وق��ال��ت: تفقدنا أيضا بعض امل��واق��ع في أط��راف 
مومباي والتي قد تعرضت ألضرار بسبب األمطار.  
مؤكدة أن » مهندسون بال حدود – الكويت » ستقوم 
بوضع التصاميم املناسبة لبعض امل��راف��ق بهذه 
املناطق لتتناسب وطبيعة املناخ فيها وأننا  مستمرون  
في استكشاف املناطق التي حتتاج ال��ى مشاريع 
تنموية وتلبية احتياجاتها وفقا الستراتيجينا 
التنموية ومساعدة املجتمعات احملتاجة في مناطق 

عملنا بالكويت وخارجها. 
يذكر أن » مهندسون بال حدود – الكويت » نفذت 
مشروعني تنمويني في جمهورية الهند ، وتقيم حاليا 
مسابقة هندسية  بعنوان » التحدي« الختيار أفضل 
تصميم لتطوير أكبر مخيم لالجئني في العالم يقع في 
افريقيا ، كما تنفذ عددا من املشاريع التنموية وتلبي 

احتياجات الكثير من احملتاجني في الكويت.

– الكويت« تفقدت مشاريعها في »مومباي« »مهندسون بال حدود 

القراشي: مستمرون  في استكشاف املناطق التي حتتاج إلى مشاريع تنموية

صورة جماعية لفريق بال حدود مع الهيئة االدارية الحدى املدارس

 القراشي مع فريق عملها في  أحد املواقع


