
أش��اد وزي��ر اإلع��ام ووزي��ر الدولة لشؤون 
الشباب محمد اجلبري بجناح جائزة سمو 
الشيخ سالم العلي للمعلوماتية خال افتتاحه 
هذا اجلناح في معرض الكويت الدولي للكتاب 
43 الذي يقيمه املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب في أرض امل��ع��ارض مبنطقة مشرف 
حت��ت رع��اي��ة س��م��و رئ��ي��س مجلس ال����وزراء 
الشيخ جابر املبارك، وذلك بحضور املهندس 
علي اليوحة األم��ن العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب، واملهندس بسام جايد 
الشمري نائب رئيس اللجنة املنظمة العليا 
للجائزة، وجمع غفير من الضيوف واملهتمن 

باملشهد الثقافي.
وأك��د ال��وزي��ر خ��ال جتواله في اجلناح أن 
اجل��ائ��زة أصبحت م��ن أه��م اجل��وائ��ز التقنية 
في العالم مبا تقدم من نشاطات وفعاليات 
جتاوزت حدود الوطن، بل وتخطت الفضاءات 
العربية إلى اآلفاق العاملية، وعملت على دعم 
املهتمن بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
وأذك��ت روح املنافسة بن املشاريع التقنية، 
وعملت على نشر الثقافة الرقمية، والتوعية 
باألجهزة الذكية، واليوم تبهرنا مبا تعرض 
في جناحها من منجزات الذكاء االصطناعي؛ 
فقد رأينا أنواعاً مختلفة من الروبوتات الذكية، 
وألعاب السيارات أوفردرايف، وغير ذلك مما 
يحقق سعادة اإلنسانية ورفاهيتها، وأضاف 
قائا: ويسعدنا بهذه املناسبة أن نقدم الشكر 
والتقدير للقائمن على ه��ذه اجل��ائ��زة وفي 
مقدمتهم الشيخة عايدة سالم العلي رئيس 

مجلس أمناء اجلائزة.
وب���دوره عبر املهندس بسام الشمري عن 
ترحيبه ب��ال��وزي��ر وصحبه ال��ك��رام مشيداً 
مب��ع��رض ال��ك��وي��ت ال��دول��ي للكتاب، ومثنياً 
على جهود املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب، وأض��اف أن هذا املعرض يعد فرصة 
ثمينة للجائزة لتقدمي كل ما هو جديد في عالم 
االتصاالت الذكية، ودنيا الذكاء االصطناعي 

بخاصة، وب��ن أن مشاركة اجل��ائ��زة ف��ي هذا 
امل��ع��رض سنويا ترسخ العاقة ب��ن هيئات 
املجتمع املدني واملؤسسات احلكومية، وتدفع 
إلى تضافر اجلهود، وتكامل األعمال، خاصة 
في املجال الثقافي التقني حيث أخ��ذ الكتاب 
اإللكتروني ينافس الكتاب الورقي، ولم يعد 
اهتمام ال��ق��راء محصوراً بالورقيات، وإمن��ا 

اجتهت اهتماماتهم إل��ى التقنية املعاصرة، 
والثقافات الذكية، والشبكة املعلوماتية.

أم��ا األس��ت��اذة فاطمة ال��س��ري منسق جلنة 
م��ع��رض الكتاب ف��أف��ادت أن ج��ن��اح اجل��ائ��زة 
سيشهد هذا العام زخماً من النشاطات التقنية، 
واملسابقات الثقافية، واحملاضرات ذات الصلة 
بالذكاء االصطناعي، وستستقبل اجلائزة 

ضيوفها في هذا اجلناح خاصة طاب املدارس 
لتقدم لهم الكثير من املعلومات التقنية التي 
تفيدهم في حياتهم الشخصية، واالجتماعية، 
وال��ث��ق��اف��ي��ة، وت��ق��وي م��ه��ارات��ه��م االتصالية، 
وقدراتهم التكنولوجية، وحترك في نفوسهم 

كوامن اإلبداع واالبتكار.
ومن اجلدير بالذكر أن جائزة سمو الشيخ 

سالم العلي للمعلوماتية جائزة عاملية ذات 
م��ش��روع ح��ض��اري منطلق تاريخياً م��ن عام 
)2001(، وق��د قدمت عبر ثمانية عشر عاماً 
م��ض��ت م��ن مسيرتها ك��ث��ي��راً م��ن الفعاليات 
والنشاطات من مثل: جائزة الكويت، وجائزة 
املعلوماتية على مستوى ال��وط��ن العربي، 
ووس��ام املعلوماتية على املستوى العاملي، 

وامللتقى العاملي للمعلوماتية على املستوي 
العاملي أيضاً، إضافة إلى عدة مسابقات كتدوين 
وشفت الكويت، وعقدت عدة مجالس حوارية، 
ودواوي���ن معلوماتية، استضافت فيها كبار 
الشخصيات في املجتمع وال��دول��ة، كما أنها 
شاركت في جناح خاص مبعرض الكتاب منذ 

عام )2017(.

43 افتتاح جناح اجلائزة في معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 

اجلبري: جائزة سالم العلي للمعلوماتية من أهم اجلوائز التقنية في العالم
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الشمري يقدم درعاً للجبريالوزير ناصر اجلبري خال جولة في جناح اجلائزة

 الشيخ صباح الناصر في مقر جلنة التسجيل

األحوال اجلوية املمطرة توقف 
تسجيل املشاركني في املوروث الشعبي

ريا�ض عواد 

حصدت اجلمعية الكويتية حلماية 
البيئة 7 جوائز ودروع ذهبية وشهادات 
م��ن جلنة التحكيم مب��ون��دي��ال القاهرة 
ل��أع��م��ال ال��ع��رب��ي ال��س��اب��ع ف��ي نسخته 

السابعة للعام احلالي 2018.
وأكد رئيس الوفد االعامي رئيس مركز 
االع���ام والتوثيق البيئي ف��ي اجلمعية 
الكويتية حلماية البيئة ع��ب��دا لرضا 
الرامزي في تصريح صحافي عقب عودة 
الوفد ال��ى الكويت  ان »حماية البيئة« 
ش��ارك��ت مبسابقات م��ون��دي��ال القاهرة 
لإلعام العربي، من تنظيم االحتاد العام 
للمنتجن العرب بثاثة اعمال هذا العام، 
البرنامج الوثائقي والتوثيقي لرصد 
احلياه الفطرية البحرية في دولة الكويت 
)ك��ل ي��وم سمكة( ال��ذي ع��رض ف��ي شهر 
رمضان ألفائت فضاً عن الفيلم التوثيقي 
)امللحمة البيئية(، واللذين مت إعدادهما 
وإجنازهما من قبل مركز اإلعام والتوثيق 
البيئي باجلمعية باإلضافة الى برنامج 

.»Go Green« اذاعي حتت مسمى
وكشف ال��رام��زي أن��ه »على الرغم من 
ال��غ��اء حفات ت��وزي��ع اجل��وائ��ز ألسباب 
خارجة عن إرادة االحتاد العام للمنتجن 
العرب، اال انه اثنى على رئيس االحتاد 
ال��دك��ت��ور اب��راه��ي��م اب��و ذك��ري ال��ذي كان 

حريصا على استكمال اعمال اللجان التي 
جت����اوزت اخل��م��س��ن جل��ن��ة ف��ي مختلف 
دول الوطن العربي محكمة ملا يتجاوز 
650 عما تلفزيونيا وإذاع��ي��ا، والتي 
عملت السابيع تسبق توقيت املونديال 
في السادس من نوفمبر، وق��د مت اص��دار 
ش���ه���ادات مب��ج��م��ل االع���م���ال امل��ش��ارك��ة 
والفائزة، عطفا على احلرص على توزيع 
احلصيلة الذهبية وال��ش��ه��ادات ف��ي مقر 
االحتاد العام للمنتجن العرب في املدينة 

االعامية«.
ول��ف��ت ان »ال��ب��رن��ام��ج التلفزيوني 
واإلذاع����ي والفيلم دخ��ل��وا ف��ي املسابقة 
الرسمية للمونديال وحصدوا سبع جوائز 
ودروع ذهبيه واضاف ان جلان التحكيم 
منحت ج��ائ��زة ذهبية لبرنامج ك��ل يوم 
سمكة، وج��ائ��زة ذهبية لفيلم امللحمة 
البيئية، ولفت ال��ى ان اجلائزة الذهبية 
الفضل مخرج عن برنامج كل يوم سمكة 
حصل عليها املخرج عبدا لرضا الرامزى، 

ون��ال��ت وج���دان ال��ع��ق��اب رئ��ي��س مجلس 
االدارة درعا ذهبيا الفضل سيناريو وإعداد 
ع��ن فيلم امللحمة البيئية، ون��ال ك��ل من 
نواف املويل عضو مجلس االدارة وجنان 
بهزاد االمن العام  الدرع الذهبي  الفضل 
تقدمي وثائقي لبرنامج كل يوم سمكة، وان 
شهادات جلنة التحكيم كانت من نصيب 
كل من عبدالرضا الرامزى ملونتاج البرامج 
الوثائقية ووج��دان العقاب الفضل اعداد 

وثائقى لبرنامج كل يوم سمكة«.

7 جوائز ودروع ذهبية في مونديال  جمعية البيئة  حتصد 
القاهرة لألعمال العربي السابع

املكرمون من وفد البيئة 

كـــيـــة  لـــذ ا ت  ال تــــصــــا ال ا لــــم  عــــا فــــي  يــــد  جــــد هــــو  مــــا  مي  لـــتـــقـــد ثـــمـــيـــنـــة  صــــة  فــــر ب  لـــلـــكـــتـــا لــــي  و لــــد ا يـــت  لـــكـــو ا ض  مــــعــــر  : ي لــــشــــمــــر ا

عــي صــطــنــا ال ا ء  كـــا لـــذ ا ت  ا ضـــر مـــحـــا و فــيــة  لــثــقــا ا ت  بـــقـــا ملـــســـا ا و لــتــقــنــيــة  ا ت  طـــا لـــنـــشـــا ا مـــن  خـــمـــًا  ز ســيــشــهــد  ة  ئـــز جلـــا ا ح  جـــنـــا  : ي لـــســـر ا

أعلنت اللجنة املشرفة على ق��ري��ة ص��ب��اح األحمد 
التراثية عن إيقاف تسجيل املشاركن في مسابقات 
مهرجان امل��وروث الشعبي اخلليجي مبقره في منطقة 
صبحان بديوانية شعراء النبط يومي األربعاء واخلميس 
على التوالي وذلك جراء األحوال اجلوية املمطرة، وما متر 

به الباد من تقلبات في الطقس اجلوي.
وف��ي ه��ذا اجل��ان��ب ق��ال رئيس جلنة املسابقات في 
املهرجان الشيخ فهد صباح الناصر الصباح في تصريح 
صحفي أن��ه تزامنا م��ع العطل الرسمية خ��ال نهاية 
األسبوع اجلاري بسبب أحوال الطقس املمطرة، وتفاديا 
ألي خ��ط��ورة على امل��ش��ارك��ن، أرت��أي��ن��ا إي��ق��اف عملية 

التسجيل حتى حتسن احلالة اجلوية متاما خال الفترة 
املقبلة.

وأش���ار الناصر إل��ى أن عملية استئناف تسجيل 
امل��ش��ارك��ن ف��ي امل��ه��رج��ان مرتبطة ف��ي حتسن الطقس 
املمطر، وه��ي مقررا أن تكون ب��دء من ي��وم غ��دا اجلمعة 
كاملعتاد في املقر ذاته  بديوانية شعراء النبط في منطقة 
صبحان، وذل��ك خال الفترة املسائية بدء من الساعة 
الرابعة عصرا إلى الثامنة مساء، داعيا من يود املشاركة 
في كافة مسابقات املهرجان من املواطنن وأبناء دول 
مجلس التعاون إلى املسارعة في التسجيل قبيل إغاقه 

في العشرين من الشهر اجلاري.

نظمت جمعية املنابر القرآنية بالتعاون 
مع شركة رازن للمؤمترات دورة ملوظفيها 
في االسعافات األولية واإلنعاش القلبي 
ال���رئ���وي وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع ج��ه��از 
صدمات القلب الكهربائي؛ وذل��ك تطبيقا 
الستراتيجية اجلمعية الرامية إل��ى رفع 
مستوى الوعي املجتمعي والصحي لدى 

املوظفن.
وفي ضوء ذلك أوضح أمن سر جمعية 
املنابر القرآنية د.عصام الفليج أن الدورة 
استهدفت ت��دري��ب ثمانية م��ن املوظفن 
على م��ب��ادئ اإلس��ع��اف��ات االول��ي��ة ورف��ع 
مستوى الوعي والثقافة الصحية لديهم، 
ع��اوة على تنمية استعداداتهم التباع 
وسائل السامة ومعرفة ما ينبغي عمله 
في االوقات احلرجة في التعامل مع املصاب 
وتقدمي اإلنعاش القلبي الرئوي والتعامل 
مع جهاز صدمات القلب الكهربائي، مع 
ضبط النفس وحسن التصرف حتى يتم 

الوصول إلى املركز الصحي. 
وذكر الفليج أن مثل هذه ال��دورات متثل 
أهمية جلميع العاملن ف��ي املؤسسات 
اخليرية؛ كونها تتعلق باحملافظة على 
حياتهم وحياة اآلخ��ري��ن؛ فالله عز وجل 
يقول: )وم��ن أحياها فكأمنا أحيا الناس 

جميعا(.
وتوجه الفليج بالشكر اجلزيل لشركة 
رازن للمؤمترات على مبادرتها بتنظيم 
ه��ذه ال���دورة للجمعية، وخ��ص بالشكر 
املدرب رياض العتيبي على تطوعه بإلقاء 
ه��ذه ال���دورة التدريبية على م��دى 3 أيام 

متواصلة.
من جانبه أوضح املدرب رياض العتيبي 
أن أهمية هذه الدورة تتجلى بأن كل دقيقة 
متر على املصاب دون إسعاف فهي تقلل 
من ف��رص ه��ذا املصاب في النجاة، فدماغ 
اإلنسان وقلبه ال يستطيعان حتمل انقطاع 
الدم واألوكسجن عنهما ألكثر من 6 دقائق؛ 
حيث ان خايا الدماغ والقلب تبدأ باملوت 
بعد مرور هذه الدقائق الست، مضيفا أنه 
حتى في الدول املتقدمة فإن وصول سيارة 
اإلسعاف ال��ى مكان الشخص املصاب قد 
يستغرق فترة 8 الى 10 دقائق  ومن هنا 
تبرز احلاجة املاسة إلى تأهيل العاملن في 
جميع املؤسسات لإلملام مبهارات التعامل 

م��ع امل��ص��اب وت��ق��دمي اإلس��ع��اف��ات األولية 
واإلن��ع��اش القلبي ال��رئ��وي والتعامل مع 

جهاز صدمات القلب الكهربائي.
وبن العتيبي أن ال��دورة اشتملت على 
العديد من احمل��اور في مبادئ اإلسعافات 
األول��ي��ة وال��ن��زي��ف وط���رق ال��ت��ع��ام��ل مع 
اجل���روح وال��ك��س��ور واحل����روق وح��االت 
االختناق والتسمم واإلغماء، والتعامل مع 
جهاز صدمات القلب الكهربائي، واإلنعاش 
القلبي ال��رئ��وي والتعامل م��ع اللدغات، 
وتضمنت ال��دورة شرحا نظريا وتطبيقا 
عمليا على تلك امل��ب��ادئ م��ن قبل جميع 
املشاركن فيها وغيرها من املوضوعات 

املهمة في هذا املجال.

وفي ختام الدورة قامت »املنابر القرآنية« 
بتكرمي امل���درب املتميز ري��اض العتيبي 
على جهوده في تقدمي هذه ال��دورة بصفة 
تطوعية من قبيل املسؤولية االجتماعية 
وإسهاما في توعية العاملن في القطاع 
اخليري بأهمية تقدمي اإلسعافات األولية 

للمصابن.
وقد أثنى احلضور على مستوى الدورة 
ومدى االستفادة العلمية والعملية منها، 
ومت في ختام الدورة منح كل مشارك شهادة 
حضور محلية من مركز رازن للمؤمترات 
 ASHI وش���ه���ادة ح��ض��ور م��ن منظمة
األمريكية إضافة إلى كرت )رخصة( دولية 

 ASHIمن منظمة

برعاية  شركة رازن للمؤمترات

»املنابر القرآنية« نظمت دورة إسعافات أولية لرفع مستوى 
الوعي املجتمعي والصحي ملوظفيها

جانب من تكرمي املشاركن د.عصام الفليج

تتمات

مجلس الوزراء
ياسر البلوشي أن تشهد الباد في الساعات األولى من 

مساء األربعاء اشتداد غزارة األمطار املتفرقة احلالية.
مضيفاً أن ال��ب��اد تشهد ع��دم استقرار ف��ي الطقس 
وهطول أمطار متفرقة ستكون رعدية وغ��زي��رة على 
بعض املناطق، وأن التنبؤأت تشير إلى استمرار حالة 
عدم االستقرار في الطقس حتى صباح اجلمعة على أن 

تتحسن تدريجيا ما قبل الظهر.
فقد أكدت وزارة األشغال العامة أمس أن جميع آلياتها 
جاهزة ومنتشرة بجميع مناطق الكويت حتسبا ألي 
طارئ إثر تقلبات الطقس والهطوالت املطرية املتوقعة 

في الباد.
وقالت ال��وزارة في بيان صحفي إن وزي��ر األشغال 
العامة وزي��ر الدولة لشؤون البلدية املهندس حسام 
الرومي يتابع سير األعمال شخصيا وبحضور قيادات 
الوزارة مضيفة ان جميع آليات الوزارة والهيئة العامة 
للطرق والنقل البري ووزارة الدفاع واحلرس الوطني 
على أهبة االستعداد حتسبا للطوارئ ولأمطار والسيول 

املتوقعة.
من جانبه فقد قام وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل 
الصباح ووكيل ال��وزارة الدكتور مصطفى رضا أمس 
األربعاء بجوالت تفقدية على املستشفيات لاطمئنان 
على سير العمل فيها والتأكد من جهوزيتها وتطبيقها 
خلطط الطوارئ وذل��ك حتسبا ألي ط��ارئ في ظل سوء 

األحوال اجلوية.
وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي إن الشيخ باسل 
الصباح قام بجولة تفقدية في مستشفى األميري ومركز 
الطوارئ مبدينة صباح األحمد السكنية للوقوف على 
سير العمل هناك ومدى استعدادهم وجهوزيتهم حتسبا 

لأمطار الغزيزة املتوقعة في الباد.
وأض��اف��ت ال���وزارة أن الشيخ باسل الصباح اطلع 
على ما يتعلق بتفعيل خطة الطوارئ في كافة األقسام 
املستشفى واملركز واخلدمات الطبية املقدمة للمراجعن 
خال تلك األجواء التي قد ينتج عنها إصابات او زيادة 
في امل��راج��ع��ن.وذك��رت ان��ه يتواجد فريق من اجليش 

الكويتي في مستشفى )االميري( لدعم جهود املسؤولن 
ف��ي الصحة وامل��س��اع��دة ف��ي ك��ل م��ا يساهم ف��ي خدمات 

املراجعن.
من جانبها فقد نفت وزارة الداخلية صحة ما يتم 
ت��داول��ه عبر بعض م��واق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي عن 
وجود كسر في جسر التحكم الرابط بن طريق امللك فهد 
بالدائري اخلامس باجتاه منطقة السرة مؤكدة أن اخلبر 

عار من الصحة ويفتقد إلى املصداقية.
وق��ال��ت ال����وزارة ف��ي بيان صحفي ل���ادارة العامة 
للعاقات واإلعام األمني أمس األربعاء إن حركة السير 
على اجلسر منظمة وال يوجد أي ازدح���ام أو تكدس 

مروري.
ودع��ت األخ��وة املواطنن واملقيمن إلى حتري الدقة 
فيما يتم نشره أو بثه على مواقع التواصل االجتماعي 

واحلصول على األخبار من مصادرها الرسمية.

الفاضل
واوضح انه مت االتفاق على اغلب البنود التي ستناقش 
ف��ي ج���دول اع��م��ال وزراء مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي 
باستثناء بند واح��د سيتم التنسيق عليه بن االمانة 
العامة ملجلس التعاون اخلليجي وبن ال��دول التي لها 

رأي مختلف فيه.  
 واشار الى ان مشاريع جدول االعمال التي مت نقاشها 
تتضمن مشروع قانون املنافسة املوحد ل��دول مجلس 
التعاون والتجارة املوحد ومشروع الائحة التنفيذية 

لقانون مكافحة الغش التجاري املوحد. 
  وذك��ر ان مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي حقق خال 
مسيرته اجنازات مھمة في مجال التعاون التجاري حيث 
متثلت في اقرار عدد من القوانن واألنظمة التي تهھدف 
الى تعزيز املواطنة االقتصادية تتويجا ملا مت اتخاذه من 
خطوات واسعة نحو الوحدة والتكامل في كافة املجاالت. 

وأكد ضرورة التنسيق املشترك وبذل املزيد من اجلهد 
لترسيخ ما مت حتقيقه وتفعيل القرارات املتفق عليها 

ليتحقق مانصب اليه من ازدهار اقتصادي.

تتمات


