
بحث رئيس مجلس االدارة 
امل��دي��ر ال��ع��ام ل��وك��ال��ة األن��ب��اء 
الكويتية )كونا( الشيخ مبارك 
ال��دع��ي��ج أم���س ال��ث��اث��اء مع 
مسؤولي وكالة )بلومبيرغ( 
ف��ي ل��ن��دن س��ب��ل ال��ت��ع��اون في 
م��ج��ال األخ���ب���ار االق��ت��ص��ادي��ة 
واملالية والتدريب املتخصص 

للصحفيني.
وق��دم مدير األخبار بوكالة 
)بلومبيرغ( ديفيد ميريت في 
مقرها األوروب����ي بالعاصمة 
البريطانية شرحا مفصا عن 
تاريخ الوكالة وأنشطتها حول 
العالم فضا ع��ن ريادتها في 
مجال األخبار املتعلقة بأنشطة 
ال��ب��ورص��ات العاملية وخاصة 
في قطاعات املال والطاقة وبثها 
عبر مختلف املنصات التلفزية 
واإلذاعية واملطبوعة إضافة إلى 

خدمات الصور والفيديو.
وذكر أن )بلومبيرغ( تتميز 
ع��ن ب��اق��ي ال���وك���االت العاملية 
ب��ت��رك��ي��زه��ا ع��ل��ى األح�����داث 
االقتصادية واملالية وتداعياتها 
على املجاالت األخرى والسيما 
السياسية، مؤكدا أن الوكالة 
وع��ل��ى خ��اف معظم القنوات 
التلفزيونية وال��ص��ح��ف في 
بريطانيا وال��والي��ات املتحدة 
تلتزم احلياد وتتجنب دعم أي 
طرف سياسي على حساب آخر.

من جانبه أكد مدير التوزيع 

اإلعامي ملنطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا جوش باسات 
ب���أن )ب��ل��وم��ب��ي��رغ( مستعدة 
للتعاون مع )كونا( في مختلف 
اجلوانب التي تسمح بتطوير 
نشرتها االقتصادية وتقدمي 
دورات تدريبية للصحفيني 
س����واء ف���ي ل��ن��دن أو مبقرها 

اإلقليمي بدبي أو في الكويت.
وأوض����ح أن )بلومبيرغ( 
ت��س��ع��ى ل��ت��ع��زي��ز ت��واج��ده��ا 
اإلع��ام��ي ف��ي ال��ش��رق األوس��ط 
وحت��دي��دا ف��ي منطقة اخلليج، 
مبينا أن التعاون مع )كونا( 
سيكون خطوة إيجابية في هذا 

االجتاه.
وكشف ب��اس��ات النقاب عن 
توجه )بلومبيرغ( الفتتاح قناة 
إخبارية حتت اسم )بلومبيرغ 
ع��رب��ي( منتصف ال��ع��ام املقبل 
وستبث من العاصمة السعودية 

الرياض.
وع����ل����ى ص���ع���ي���د م��ت��ص��ل 
أع��رب الشيخ م��ب��ارك الدعيج 
ع��ن رغبته ف��ي االس��ت��ف��ادة من 
خبرة )بلومبيرغ( ونظامها 
اإللكتروني للبيانات االقتصادية 
واملالية العاملية مبا يسهم في 
إث��راء نشرة )كونا( ويعزز من 

مكانتها في هذا املجال.
وأكد الشيخ مبارك أن إدارة 
)ك���ون���ا( ت��س��ع��ى ب��اس��ت��م��رار 
لتطوير أدائها وقدرات العاملني 

فيها مبا يتماشى مع سياستها 
القائمة على املهنية وال��دق��ة 
واملصداقية ف��ي نقل األخ��ب��ار، 
مضيفا أن )ك���ون���ا( ت��ع��د من 
أعرق وكاالت األنباء في الوطن 
العربي وأكثرها انتشارا في أهم 

العواصم العربية والعاملية.
وأع���رب ف��ي ه��ذا اإلط���ار عن 
تطلعه لبحث م��ا ستعرضه 
)بلومبيرغ( من رؤي��ة وأفكار 
إلرس���اء ت��ع��اون دائ���م ووثيق 
م��ع )ك���ون���ا( خ��دم��ة للمهنية 
واملصداقية اللتان تواجهان 
ح��ال��ي��ا حت���دي���ات ك��ب��ي��رة في 
ظ��ل انتشار وس��ائ��ل التواصل 
االجتماعي وتأثيرات األخبار 

الكاذبة أو احملرفة.
وفي ختام اللقاء قام الشيخ 
مبارك يرافقه مدير التسويق 
وال���ع���اق���ات ال��ع��ام��ة ع��ص��ام 
الرويح ومدير مكتب )كونا( في 
لندن خالد الديحاني بجولة في 
مبنى )بلومبيرغ( واستوديو 
البث املباشر، إضافة إلى قاعة 

التحرير الرئيسية.
واس��ت��م��ع ال��ش��ي��خ م��ب��ارك 
وال����وف����د امل����راف����ق م���ن م��دي��ر 
العاقات الدولية والشراكة مع 
احلكومات بالوكالة ت��ود بير 
إلى شرح عن آلية البث احلديثة 
وتوزيع األخبار وتكنولوجيا 
التصوير بكاميرات يتحكم فيها 

عن بعد.

أك��دت ممثلة الكويت في اجتماعات 
ه��ي��ئ��ة ال��دس��ت��ور ال��غ��ذائ��ي ال��ع��امل��ي 
مبنظمة األغذية والزراعة )فاو( فايزة 
املعوشرجي أمس الثاثاء جناح الكويت 
وحرصها على تطبيق أعلى املعايير 

العاملية في سامة األغذية.
وق��ال��ت امل��ع��وش��رج��ي ف��ي تصريح 
ل��� )ك��ون��ا( مبناسبة متثيلها الكويت 
ف��ي االجتماعات املنعقدة مبقر )ف��او( 
هذا األسبوع: إن “الكويت تطبق بدقة 
املواصفات املعيارية لهيئة الدستور 
ال��غ��ذائ��ي ب��اإلض��اف��ة مل��واص��ف��ات هيئة 

التقييس اخلليجية”.
وأض��اف��ت املعوشرجي أن الكويت 
مهتمة بتطبيق أعلى معايير السامة 
الغذائية التي تواكب املعايير الدولية 
حيث “تعمل هيئة الغذاء على قدم وساق 
ملواكبة أح���دث ال��ت��ط��ورات بالتعاون 
الوثيق سواء مع دول مجلس التعاون 
اخلليجي أو ف��ي إط��ار هيئة الدستور 

الغذائي”.
كما أش��ارت إل��ى دور أجهزة الهيئة 
و)جل��ن��ة س��ام��ة األغ��ذي��ة( ال��ت��ي تضم 
ممثلني من أجهزة الدولة املعنية ذات 

الصلة مبختلف جوانب تأمني سامة 
ال��غ��ذاء ف��ي تطبيق املعايير املعتمدة 
ومراقبة جميع واردات األغذية قبل أن 

تصل إلى الكويت.
وبينت كذلك أهمية التوعية التي 
يقدمها )قطاع تغذية املجتمع( للمستهلك 
والتاجر ومقدم الطعام من أجل النهوض 
بالصحة ال��ع��ام��ة وت��وع��ي��ة املجتمع 
ب��ال��ع��ادات الغذائية السليمة وجتنب 
املمارسات اخلاطئة والتعامل األمثل مع 

امل��واد الغذائية حتى ال تتعرض للتلف 
وال تسبب أمراض.

وش��ددت على أن ما أجنزته الهيئة 
الكويتية رغم حداثة إنشائها يعد جناحا 
كاما في النهوض مبهمتها احلساسة 
بفضل جهود الكوادر الوطنية الطموحة 
وعمق خبرتها في ضمان جودة األغذية 

املستهلكة.
وأوض��ح��ت امل��ع��وش��رج��ي أن نظام 
الدستور الغذائي الذي أسسته منظمة 

األغ��ذي��ة وال��زراع��ة )ف���او( م��ع منظمة 
الصحة العاملية ع��ام 1963 يعد أداة 
دول���ي���ة ال غ��ن��ى ع��ن��ه��ا ف���ي ال��ت��ص��دي 
للتحديات الناشئة ع��ن ات��س��اع نطاق 
ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة وال��ت��ي ت��ق��در بنحو 
تريليوني دوالر ومليارات األطنان التي 

تتنقل وتسوق سنويا.
وقالت: إن مناقشات هيئة الدستور 
الغذائي احلالية في روم��ا تنصب على 
التحديات التي تواجه ال��دول الوطنية 
في تفعيل اآلل��ي��ات املعتمدة واألنظمة 
الرقابية لبلوغ أفضل النتائج في حتقيق 
أعلى معايير السامة واجل���ودة وفق 

املواصفات الدولية لألغذية.
وأضافت أن الكويت من هذا املنطلق 
حريصة على املشاركة واملساهمة في 
أعمال هيئة الدستور الغذائي وتطبيق 
املواصفات الدولية لألغذية واخلطوط 
التوجيهية ومدونات املمارسات املتعلقة 
بسامة األغذية جودتها والعمل وفق 
أسس علمية سليمة واعتماد توصيات 
الهيئة الدولية في التشريعات الوطنية 
وتطبيق إج���راءات السامة الغذائية 

داخل الكويت.
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لتعزيز الصناعة الرقمية واقتصاد املعرفة 

جائزة املعلوماتية: »هاكثون الكويت« مبادرة وطنية تهتم بالتعليم والتدريب التقني 

بدأت فعاليات املرحلة الثالثة من مسابقة 
)هاكثون الكويت( التي أطلقتها جائزة 
سمو الشيخ س��ال��م العلي للمعلوماتية 
بالتعاون م��ع مسرعة )همة ت��ك( ومركز 
الكويت لابتكار في الثالث عشر من أكتوبر 
املاضي بهدف رعاية املوهوبني الفائقني في 
التقنية الرقمية وإعدادهم البتكار مخترعات 
تسهم في وضع حلول تكنولوجية لبعض 
املشكات التي يعاني منها املجتمع اإلنساني، 
وذلك ضمن نشاطات )أكادميية املعلوماتية( 
التي أطلقتها اجلائزة هذا العام، وهي مبادرة 
وطنية تهتم بالتعليم والتدريب التقني 

لتعزيز الصناعة الرقمية واقتصاد املعرفة.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح لرئيس اللجنة 
املنظمة العليا للجائزة امل��ه��ن��دس بسام 
الشمري، وأضاف أن هاكثون الكويت رحلة 
تدريبية تسهم في دعم التحوالت الرقمية 
بالتعليم، وتعد طاب اجلامعات للتعامل 
مع هذه التحوالت، وتسير هذه الرحلة وفق 

م��راح��ل م��دروس��ة ت��ت��وزع على اجلامعات 
املشاركة، وتعمل على تطوير املشاريع التي 
يبتكرها الطاب ب��دءاً من الفكرة وإنتاجها 
على ص��ورة مشروع، ثم تسريع العمل في 
جتسيدها بصورة اختراع رقمي جديد له 

قيمة خدمية في املجتمع.
وبدوره أفاد جاسم املطوع املؤسس ومدير 
مسرعة )همة ت��ك( أن الهاكثون منظومة 
تعليمية عملية فريدة من نوعها تطور األفكار 

وجتسدها مبنتجات رقمية، وقد أبدى أبناؤنا 
الطاب والطالبات ق��درات فائقة ومهارات 
متميزة حولت ع��دة أف��ك��ار إل��ى مخترعات 
نافعة، مما يشير إل��ى أن الشاب الكويتي 
ميتلك قدرات إبداعية تؤهله للمنافسة على 
أعلى املستويات. أما املهندس محمد الرفاعي 
امل��ؤس��س وامل��دي��ر التنفيذي ملركز الكويت 
لابتكار فقد بني أن الطاب الذين شاركوا في 
هذه املسابقة الرقمية املتميزة قدموا مشاريع 

فائقة في الفكرة والتصميم، وقد جاءت نتائج 
التنافس بني تلك املشاريع على النحو اآلتي:

 Rotatable( مشروع الكرسي املتقلب
chair( ن��ال امل��رك��ز األول على مستوى 
مشاريع ط��اب الكلية اإلسترالية، وأع��د 
هذا املشروع طالبان من هذه الكلية، وتقوم 
فكرته على إنتاج كرسي للمتنزهات واألماكن 
اخل��ارج��ي��ة، ويستخدم ف��ي ح��ال��ة هطول 
األمطار أو انسكاب املاء، حيث يقوم الكرسي 

بتدوير واجهة املقعد للجهة التي ال مطر فيها.
أم����ا ف���ي ج��ام��ع��ة اخل��ل��ي��ج ل��ل��ع��ل��وم 
والتكنولوجيا فقد احتل املرتبة األول��ى 
 ،)Hear Gloves( مشروع القفاز احلراري
وأع��ده أربعة ط��اب فقط، وه��و عبارة عن 
قفاز إلكتروني يلبس في الكف، ويحدد درجة 
احل��رارة التي ميكن أن يتحملها املستخدم، 
ويعطي إن����ذاراً ف��ي ح��ال ارت��ف��اع احل��رارة 

وانخفاضها عن احلد الطبيعي.

وف��ي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
فاز باملركز األول مشروع مستشعر الغاز 
 universalSafety Gas( اآلم��ن العاملي
Sensor( ال��ذي ش��ارك فيه أربعة طاب، 
وه��و ج��ه��از ي��رك��ب على ص��م��ام أسطوانة 
الغاز ويطلق إنذاراً في حالة تسريب غاز مع 
إغاق مصدر الغاز نهائياً، ويعمل فريق هذا 
املشروع على تطويره ليربط ببرنامج خاص 
على الهواتف الذكية للتمكن من املتابعة 
والتحكم بالغاز عن بعد، و أشاد باملشروعات 
املقدمة من الطاب، خاصة تلك التي حازت 
على امل��راك��ز األول���ى ف��ي جامعاتها. وذك��ر 
أن ع��دداً من املشاريع الطابية الفائزة في 
مسابقة هاكثون الكويت مرشحة للحصول 
على براءات اختراع عاملية؛ ملا متيزت به من 
ابتكار وجودة ونضج.  وما زالت نشاطات 
هاكثون الكويت مستمرة ف��ي اجلامعات 
األخرى حتى تتحقق جميع األهداف املرجوة 

منه.

“هاكثون الكويت” لقطة للمشاركني في 

بحث سبل التعاون مع مسؤولي »بلومبيرغ«  

الدعيج: إدارة »كونا« تسعى باستمرار 
لتطوير أدائها وقدرات منتسبيها

الشيخ مبارك الدعيج مع مسؤولي »بلومبيرغ«

املعوشرجي: الكويت حريصة على تطبيق
أعلى املعايير العاملية في سالمة األغذية

فايزة املعوشرجي
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أحد املشاريع

ل��ل��ت��ع��ام��ل معها  ال��ت��ع��ل��ي��م وت��ع��د اجل��ي��ل  ال��رق��م��ي��ة ف���ي  ب��ال��ت��ح��والت  ال���ش���م���ري: امل��س��اب��ق��ة ت��ه��ت��م 
امل�����ط�����وع: ال���ه���اك���ث���ون م���ن���ظ���وم���ة ف����ري����دة ت����ط����ور األف�����ك�����ار وجت���س���ده���ا ف����ي م���ن���ت���ج���ات رق��م��ي��ة
عاملية اختراع  ب��راءات  على  للحصول  مرشحة  »الهاكثون«  ط��الب  مشاريع  بعض  الرفاعي: 

دع��ت ن��ائ��ب رئ��ي��س االحت���اد ال��دول��ي 
 WFEO ����للمنظمات ال��ه��ن��دس��ي��ة ال
املهندسة زي��ن��ب ال��ق��راش��ي املهندسني 
واملتخصصني في املؤسسات املعنية في 
الدولة  الى املشاركة في فعاليات االحتاد 
الدولي للمنظمات الهندسية التي ستقام 
في الفترة من 18 الى 24 نوفمبر اجلاري 

في ملبورن باستراليا. 
وق��ال��ت القراشي التي تشغل أيضا 
منصب رئيسة “ مهندسون با حدود 
– الكويت “ : إنني أدع��وا كافة زمائي 
املهندسني واملتخصصني من املهن األخرى 
الى استكمال استعدادتهم التي تتطلبها 
عملية التنمية املستدامة التي تنشدها  
الدولة  واملشاركة في هذه العملية من 
خ��ال تطوير مهاراتهم واالط���اع على 
أح��دث مستجدات التنمية في العالم ، 
موضحة أن فعاليات ملبورن ستتضمن 
م��ؤمت��را علميا بعنوان “ هندسة عالم 

مستدام للمائة عام املقبلة”  
وذك����رت أن ه���ذا امل��ؤمت��ر الهندسي  
WEC 2019   يستقطب  نحو 1300 

مشارك من أكبر اخلبرات الهندسية عامليا 
والتي متثل أكثر من 70 دولة هذا العام ، 
موضحة أن املؤمتر  سيركزعلى تسخير 
االب��ت��ك��ار الهندسي لتحقيق التأثيره  
اإليجابي على حياتنا من خ��ال إنشاء 

حلول هندسية مستدامة.
وأضافت القراشي، أن املؤمتر هذا العام 
سيناقش اجلوانب األخ��رى لاستدامة 
باإلضافة ال��ى إدارة امل���وارد الطبيعية  
كاملياه وتكنولوجيا الطاقة املتجددة ، قيم 
األخاق واملسؤولية االجتماعية ، مشيرة 
إلى أن املؤمتر ميثل فرصة فريدة التخاذ 
نهج متكامل حلل العديد من املشكات 

التي يواجهها العالم. 
وزادت، أن هذا املؤمتر سيناقش  كل 
هذه األمور من خال ستة محاور رئيسية  
كما أن��ه يتزامن م��ع احتفال  مهندسي 
أستراليا ب��ال��ذك��رى امل��ئ��وي��ة   النطاق  
جمعيتهم ودورهم على  الساحة العاملية 
، م��ؤك��دة أن ه��ذا امل��ؤمت��ر وم��ح��اوره مع 
املشاركة في اجتماعات االحت��اد الدولي 
للمنظمات الهندسية واللجان املنبثقة عنه 

ميثل فرصة علينا جميعا كمتخصصني 
االستفادة منها لتلبية متطلبات التنمية 
محليا والتي نعول عليها كثيرا للمساهمة 

في حتقيق خطط “ كويت 2035”  .
وأوضحت القراشي أنه وبالتزامن مع 
املؤمتر ستعقد جلسات اللجان العاملة 
في االحتاد الدولي للمنظمات الهندسية 

ومنها جلنة املهندسني الشباب التي 
تترأسها حيث ستناقش أعمال اللجنة 
وخططها املستقبلية ومنها املنتدى 
االس��ت��رات��ي��ج��ي ال���دول���ي ال���ذي انطلق 
ف��ي الكويت وإن��ش��اء م��وق��ع الكرتوني 
للجنة وم��واض��ي��ع أخ���رى على ج��دول 
األعمال. متوجهة بالكشر للزميل رئيس 
جمعية الهندسينالكويتية املهندس 
فيصل دويح العتل ولألخوة في اجلمعية 
على دعمهم عملنا في جلنة املهندسني 
الشباب باالحتاد الدولي على مدى هذه 

النوساتالتي عملنا بها في االحتاد. 
ي��ذك��ر أن املهندسة زي��ن��ب القراشي 
ت��ت��ول��ى منصب ن��ائ��ب رئ��ي��س االحت���اد 
الدولي للمنظمات الهندسية منذ 8 أعوام 
وأنها قامت بتأسيس جلنة “ املهندسني 
الشباب “ ف��ي االحت���اد ومت��ت تزكيتها 
لرئاستها منذ تأسيسها ، حيث قدمت 
مقترحها النشاء هذه اللجنة ومت اعتماد 
انشائها خ��ال اجلمعية العمومية لل� 
WFEO امل��ن��ع��ق��دة ف��ي جنيف ال��ع��ام 

 .2012

شكرت جمعية املهندسني ودعت إلى املشاركة في مؤمتر  »ملبورن« 

القراشي: االستفادة من اخلبرات العاملية
تلبي متطلبات التنمية محليًا 

زينب القراشي 


