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تتفضل الشيخة عــايــدة سالم العلي 
رئيس مجلس أمناء جائزة سمو الشيخ 
سالم العلي للمعلوماتية غــداً األربعاء 
برعاية حفل تكرمي املشاركني في مسابقة 
هاكثون الكويت التي أطلقتها اجلائزة 
بالتعاون مــع مسرعة همة تــك ومركز 
الكويت لالبتكار، وذلــك بحضور نخبة 
من مديري اجلامعات واألساتذة والطالب 

ونخب من املهتمني بالشأن املعلوماتي.
وقــال رئيس اللجنة املنظمة العليا 
للجائزة املهندس بسام الشمري، إن هذه 
االحتفالية تتشرف كذلك بافتتاح الشيخة 
عــايــدة الــســالــم رئــيــس مجلس األمــنــاء 
ملعرض ابتكارات املشاركني التيتعكس 
جناح هذه املسابقة بجهود طالب وطالبات 
من عدة جامعات في الفترة من 13 أكتوبر 
2019 إلى 20 نوفمبر 2019 ،الذين تلقوا 
تدريباً منهجياً أعدهم لالبتكار واإلبــداع 
في الصناعة الرقمية على أيــدي مدربني 
على مستوى عال من احلرفية والكفاءة من 

مسرعة همة تك ومركز الكويت لالبتكار.
وبني املهندس الشمري أن برنامج هذه 
االحتفالية يشهد كلمةلرئيس اللجنة 
املنظمة العليا للجائزة، وعرض ملؤسس 
ومــديــر مسرعة همة تــك السيد جاسم 
محمد املطوعواملهندس محمد الرفاعي 
املؤسس واملدير التنفيذي ملركز الكويت 
لالبتكاراللذين سيديران أيضا عرض 
الطالب ملشاريعهم الفائزة، كما سيتم 
فيها عرض مرئي عن مراحل هذه املسابقة 
االبتكارية )هاكثون الكويت( ، ثم يبدأ 
تكرمي اجلــهــات املتعاونة إلجنــاح هذه 
ــالوة على تكرمي اجلامعات  املسابقة ع

وفرقها املشاركة فيها.
ــال الشمري: إن مسابقة هاكثون  وق
الــكــويــت مّنـــت الـــقـــدرات التقنية لــدى 

املــشــاركــني، وأنتجت مخترعات رقمية 
كشفت عما ميتلكه أبناؤنا وبناتنا من 
طاقات ومهارات قابلة للتطوير والتنمية، 
ــا يــفــرح الــنــفــس ويــثــلــج القلب  ولــعــل م
هؤالء الشباب والشابات الذين تنافسوا 
فــي مضمار التصنيع الرقمي وتطوير 
مشروعاتهم التقنية لتتبلور على شكل 
مخترعات قد يرقى بعضها إلى احلصول 

على براءة اختراع عاملية.
ــدس بــســام الــشــمــري  ــن ــه وأنـــهـــى امل
تصريحه بأسمى آيات الشكر واالمتنان 
حلضرة صاحب السمو الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح أمير البالد وقائد 
العمل اإلنساني الذي تكرم على اجلائزة 
ونشاطاتها بالرعاية والتوجيه، ولسمو 
ــس احلــرس  ــي ــم الــعــلــي رئ ــال الــشــيــخ س
الوطني املؤسس والداعم الدائم للجائزة 
وفعاليتها، ولــســعــادة الشيخة عايدة 
سالم العلي رئيس مجلس األمــنــاء ، ملا 

منحت اجلائزة من فكر وعناية وقيادة 
وتوجيهات آتت ثمارها في كل نشاط من 

عطاءات اجلائزة.
كما قدم الشكر واالمتنان إلى جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا التي 

ستستضيف احلفل اخلتامي لهذه املسابقة 
الفريدة من نوعها والطموح إلى مزيد من 
اإلجنازات والعطاءات التي ترفع من شأن 
بلدنا احلبيب الكويت في املجاالت التقنية 

واملجتمعات الرقمية.

جائزة سالم العلي للمعلوماتية حتتفي غدًا باملشاركني في املسابقة 

الشمري: املنافسة في »هاكثون الكويت« مّنت القدرات 
التقنية وأنتجت مخترعات رقمية

م. بسام الشمري

الشيخ طالل اخلالد يفتتح املعرض

احملامي خليل القطان

فــي ظــل التطور السريع الـــذي تشهده 
مواقع التواصل االجتماعي حتى أصبحت 
شيئا أساسيا في حياة األفراد ، و سعيا من 
بيت الزكاة نحو الوصول مبشاريعه إلى 
ــدت رئيس  جميع الفئات في املجتمع ، أك
قسم الصحافة منال حسني أن بيت الزكاة 
متواجد على كل مواقع التواصل االجتماعي 
» انستجرام« ، » تويتر« و » فيس بــوك » 
باإلضافة إلــى كل من قناة »يوتيوب » و 
املوقع االلكتروني ، و على انــدرويــد و اب 
ستور من خالل تطبيقات األجهزة الذكية ، 
مبينة بأنها _جميعها_ مفعلة و نشطة بالكامل  
حيث ميكن للمتابعني االســتــفــادة منها و 
االستفسار من خاللها عن خدمات البيت 
وكــذلــك  االطـــالع على أحـــدث املــشــاريــع و 
اخلدمات التي يشرف عليها بيت الزكاة و 
سيتم الــرد عليهم بأسرع وقــت أو توجيه 

االستفسار للجهة املعنية.
ــارت حسني إلــى أن البيت قد دشن  و أش
حسابه على انستجرام منذ 6 سنوات ، و 
حتديدا عــام 2013 و هو يحتوي على كل 
فعاليات البيت و أخباره و أنشطته و مواعيد 
العمل و املشاريع و يتم فيه عرض جميع 
املعلومات حول الزكاة و أنواعها ، كما يتم 
من خالله الرد على استفسارات اجلمهور، 
كما يتم تغطية األحــداث احلالية من خالل 
ســتــوري االنستجرام  ،  و أكــد انــه جــاري 

توثيق احلساب لدى إدارة االنستجرام  .
ــاب الــبــيــت على  ــس أمـــا فــيــمــا يــخــص ح
تويتر فقد  أكــدت حسني ان حساب البيت 
متواجد على تويتر منذ 2016 مشيرة الى 
ان  احلساب موثق من قبل إدارة تويتر ، 

و قالت »ان احلساب يتميز باحليوية في 
التواصل مع اجلمهور و يحتوي على كل 
أخبار البيت و انشطته  ،كما يوفر خدمة 
الرد على استفسارات اجلمهور بأسرع وقت 

ممكن ».
أما بالنسبة لقناة اليوتيوب فقد بينت 
إن القناة توفر أخــبــارا و معلومات حول 
مشاريع بيت الزكاة واالعالنات التصويرية 
ملشاريع البيت. وقالت: »إننا في بيت الزكاة 
نفتخر بأننا قد اطلقنا تطبيق بيت الزكاة 
ــذي ميكن مــن خالله االطـــالع على كل  و ال
خدمات البيت و يقدم من خالله خدمة التبرع 
السريع و احتساب الزكاة و كفالة االيتام  
و غيرها من اخلــدمــات و التي توفر كامل 
اخلصوصية و األمان للمتبرع »  ، و زادت » 
كما جتدون هذه اخلدمات أيضا على املوقع 
االلكتروني لبيت الزكاة » ، و زادت ان البيت 
يعمل كل ما بوسعه ملواكبة التطور و تيسير 

خدماته .
و شددت حسني على كون مواقع التواصل 
االجتماعي الرسمية لبيت الزكاة هي البوابة 
الرسمية ألخبار البيت املوثقة و املصدقة ، 
داعية اجلمهور إلى متابعتها في حال الرغبة 
بالتأكد من أي خبر حيث ان بعض املواقع 
ــرى تقوم أحيانا بنشر شائعات غير  األخ

صحيحة عن بيت الزكاة .
وبينت منال حسني  أن ذلك يأتي انطالقا 
من رسالة البيت و هي الريادة في العمل 
الزكوي و اإلنساني محليا و عامليا ، و من 
بــاب التواصل مع اجلمهور و احملسنني و 
تسهيل اخلدمات املقدمة لهم و هو دأب بيت 

الزكاة منذ نشأته عام 1982 .

منال حسني: نشر أخبار بيت الزكاة 
املوثوقة  على مواقع التواصل 

االجتماعي التابعة له 

اخلالد: الثقافة والفنون ُتعبر عن واقع األمم وآمالها وطموحاتها

محافظ »العاصمة« يفتتح املعرض  الـ »20« 
للفنان التشكيلي إبراهيم إسماعيل

 أكد محافظ العاصمة الشيخ 
ـــالل اخلـــالـــد، أن »الــثــقــافــة  ط
ـــــدى املـــعـــاول  ـــون إح ـــن ـــف وال
األساسية لبناء احلضارات مبا 
تنتجه من إبداعات وأُطروحاٍت 
تعكس واقع املجتمعات وُتعبر 
عن آمالها وطموحاتها«، مشيداً 
»بالفنان التشكيلي إبراهيم 
إسماعيل والــذي َعبَّر بريشته 
ولوحاته الفنية عن واقع البيئة 
الكويتية األصيل مبا تسجله من 
عادات وتقاليد وموروٍث شعبي 
أصيل يربط الشعب الكويتي 

بتاريخه املشرف«.
ـــك فـــي تــصــريــٍح  ـــاء ذل    ج
ــد،  ــال صــحــفــي لــلــمــحــافــظ اخل
على هامش افتتاحه املعرض 
العشرين للفنان التشكيلي 
إبراهيم إسماعيل، والذي ُيقام 
حتت رعاية محافظ العاصمة 
ــة الــفــنــون بضاحية  ــاع فــي ق
عبدالله السالم، وذلك بحضور 
جــمــٍع مــن املهتمني والفنانني 
التشكيليني، بــاإلضــافــة إلــى 
ــدٍد من مسؤولي ديــوان عام  ع

احملافظة.
ــظ اخلــالــد  ــاف    وأشــــاد احمل
»بجهود املجلس الوطني للثقافة 
ــون واآلداب والــفــنــان  ــن ــف وال
التشكيلي إبراهيم إسماعيل، 
ــن أنشطة  ــه م ــا يـــبـــادرون ب مل
وفعاليات فنية ُتثري الوجدان 

وجُتلي تاريخ األوطان«.
جولة في املعرض

تــشــارك جمعية املهندسني الكويتية في 
مــعــرض الــكــويــت الــدولــي للكتاب الــرابــع 
واألربعني والــذي ستنطلق فعالياته يوم غد 
األربعاء  بأرض املعارض، حيث سيقيم نادي 
زوايا فكرية - نادي القراءة التابع للجمعية 
، جناحاً خاصاً طــوال أيــام املعرض يقدم من 
خالله البرامج واألنشطة والفعاليات الثقافية 
املتنوعة التي أعدها النادي حصرياً للمعرض 
والتي تساهم في صقل وتنمية مهارات رواد 

املعرض عموما.
ـــا فكرية  و قــال نــائــب رئــيــس نـــادي زواي
املهندس وليد املجني: إن اجلمعية وللعام 
الثاني على التوالي تشارك باملعرض من خالل  
اجلناح اخلاص بالنادي ، مؤكدا  أن نحو عشر 
فعاليات سيتم اقامتها في اجلناج بواقع فعالية 
واحــدة يومياً في الفترة املسائية ، وستتم 
مناقشة ثمانية كتب ثقافية وروايات عاملية في  

اليومني املخصصني لفعالية » قرأنا لكم ».
وأوضـــح املجني، أن نــادي زوايـــا فكرية 
خصص اليوم األول ملناقشة كتاب » زوربــا 
اليوناني » للكاتب نيكوس كازانتزاكي والذي 
يعتبر ضمن لقاءات النادي الدورية، وستدير 
اللقاء املهندسة فاطمة العنزي، مضيفاً أن 
اليوم الثاني سيضم محاضرة للدكتور علي 
التركي بعنوان »قصص احلب في االســالم« 
ــواري مع الدكتور حسني الصباغة  ولقاء ح
بــإدارة املهندس فاهم الشمري، بينما سيكون 
اليوم الثالث للمناظرة الثقافية وسيشارك 
فيها فريق نادي زوايا فكرية للمناظرات ضد 
فريق اجلامعة األمريكية، وفي اليوم الرابع 
23 فبراير ستكون هناك دورة تدريبية مجانية 
يقدمها الكاتب والناقد الكويتي األستاذ فهد 

الهندال بعنوان » من السطر إلى النشر » .
وزاد املجني ، أن يومي 24 و 25 نوفمبر 
سيشهدان مناقشة 8 كتب مبشاركة كرمية 
ــادرات ، موضحا أن  ــب مــن أنــديــة الــقــراءة وامل
يوم األحد 24 نوفمبر سيشهد عرضا لرواية 
»صورة دوريان جراي« للروائي أوسكار وايلد 
ويقدمها رئيس نادي أسارير للقراءة األستاذة 
منال العبوه وعضو النادي األستاذ عبد الله 
الكندري ، والكتاب الثاني »مــا اإلنــســان؟« 
للكاتب مارك توين تستعرضه عضوة نادي 
ود للقراءة األستاذة أنفال الدوسري، وكذلك 
رواية »جنوب احلدود غرب الشمس« للكاتب 
هاروكي موراكامي تستعرضها رئيسة نادي 
أعماق للقراءة األســتــاذة أحــالم كــرم ، بينما 

يستعرض عضو مــبــادرة إكــســاب  األســتــاذ 
خالد الراشد كتاب »هيروشيما« للكاتب جون 

هيرسي.
وأضاف املجني، في يوم 25 نوفمبر سيتم 
ــة »ميرامار« لنجيب محفوظ  ــرض( رواي )ع
وتقدمها نائب رئيس نادي نور الفكر األستاذة 
أمنية عثمان ، وكتاب »احلقيقة والكتابة« 
للكاتبة بثينة العيسى وتقدمه عضوة نادي 
ـــا فكرية املهندسة فينوس الــعــنــزي ،  زواي
ــة »بــوذا في العالم السفلي« للروائية  ورواي
جــولــي أوتــســوكــا تقدمها العضو املؤسس 
بنادي شذرات الثقافي األستاذة ناديا عكوش 
، والــكــتــاب األخــيــر سيكون روايـــة » أعلنوا 
مولده فوق اجلبل » للكاتب جيسمس بولدوين 
وتقدمه رئيسة نادي هيباتيا األستاذة مرمي 

علي.
وأشار املجني إلى أن جدول األنشطة املعد 
لهذا املعرض من قبل » زوايا فكرية » يتضمن 
أيــضــا عقد لــقــاء مشترك مــع نـــادي هيباتيا 
ملناقشة رواية ساق الفرس للروائي العراقي 
ضياء اجلبيلي ، ومحاضرة بعنوان » استثمار 
القراءة » للمهندسة سعاد الكندري ومحاضرة 
بعنوان »ويليام .. الذي أحيا شعبه« في 26 من 
نوفمبر خلبير الطاقة املتجددة املهندس سالم 
محسن العجمي، وسيكون اخلتام مع املسابقة 
الثقافية في 29 نوفمبر بإدارة املهندسة حياة 
األنــصــاري، داعــيــا فــي اخلــتــام اجلميع إلى 
احلضور واملشاركة في هذا املوسم الثقافي 

احلافل .

أعدها نادي زوايا فكرية وتقام للعام الثاني على التوالي 

املجني: برنامج ثقافي حافل بجناج 
جمعية املهندسني في معرض الكتاب 

وليد املجني  »الصحافيني« تسمي العلوش والرفاعي 
مستشارين قانونيني للجمعية 

وافق مجلس إدارة جمعية الصحافيني الكويتية في اجتماعه 
املنعقد بتاريخ 2019/9/30 بعد التصديق على احملضر 
في اجتماع مجلس اإلدارة األخير على تسمية الزميل احملامي 
بــدر العلوش عضو اجلمعية العمومية والزميلة احملامية 
عذراء الرفاعي عضو اجلمعية العمومية مستشاران قانونيان 

جلمعية الصحافيني الكويتية، حيث أبديا استعدادهما للدفاع 
متطوعني عن أي عضو في اجلمعية أمام احملاكم الكويتية في 
قضايا الصحافة وكذلك إبــداء االستشارات القانونية دون 
مقابل، كما أشاد مجلس اإلدارة بجهود الزميل احملامي خليل 

القطان الذي  اليزال مستشاراً قانونياً للجمعية.  

احملامية عذراء الرفاعي احملامي بدر العلوش

»أمانة الوقف« تشارك 
باملؤمتر الدولي  للتمويل  

االجتماعي اإلسالمي 
تــلــبــيــًة لـــدعـــوة الــبــنــك املـــركـــزي للحكومة 
اإلندونيسية )بنك إندونيسيا( ، شاركت األمانة 
ــي للتمويل  ــدول ــاف فــي املــؤمتــر ال ــأوق الــعــامــة ل
ــي املنعقد ضمن فعاليات  ــالم االجــتــمــاعــي اإلس
املهرجان االندونيسي السادس لالقتصاد الشرعي 
ISEF حتت عنوان »االقتصاد الشرعي من أجل 
ــذي انطلق أعماله يوم  منو قــوي ومستدام«، وال
أمس الثالثاء في العاصمة اإلندونيسية جاكرتا، 
وينظمه البنك بالشراكة مــع مختلف اجلهات 
العاملة فــي قطاعي االقتصاد الشرعي واملالي 
بإندونيسيا، ويستمر ملدة يومني، وقد حظي افتتاح 
املؤمتر برعاية محافظ جاكرتا الدكتور أنيس 
رشيد باسويدان، وبحضور نخبة من املؤسسات 
االقتصادية واملالية والعاملة في مجال الشريعة 
والعمل اإلنساني واالجتماعي من داخل إندونيسيا 
وخارجها واخلبراء والعلماء واملهتمني باالقتصاد 
والتمويل الشرعي والقضايا ذات الصلة بهما، 
ويسلط املهرجان واملــؤمتــر الــضــوء على مكانة 
إندونيسيا باعتبارها مركزاً متميزاً ورائـــداً في 

العالم للنهوض باالقتصاد الشرعي وتطويره.
وقال األمني العام لأمانة العامة لأوقاف محمد 
اجلالهمة في تصريح صحفي: إن املهرجان عبارة 

عن منصة وطنية دولية لتنمية الشريعة .


