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م. أحمد الصالح

منهج الروبوت ينمي االبتكار لدى الطلبة

م.ناصر اخلالدي

تش���ارك الكويت ممثلة 
مبرك���ز صب���اح األحم���د 
للموهب���ة واإلب���داع ف���ي 
معرض »ميكرفير« العاملي 
ال���ذي تس���تضيفه والية 
نيوي���ورك األميركي���ة 20 
س���بتمبر اجلاري ويعنى 
واالختراعات  باالبتكارات 
واألفكار اجلديدة واخلاصة 

بالتكنولوجيا.
وقال م.ناصر اخلالدي من 
مركز صباح األحمد للموهبة 
واإلبداع ان الكويت ستشارك 
في املعرض الذي يس���تمر 
يومني من خالل مش���روع 
تكنولوجي جديد يس���مى 
»ايروبوت« واملعني ببرمجة 
وحدات التحكم عن طريق 

الواجهة املصورة.
وأضاف أن هذا املشروع 
التعليمي التنموي مفتوح 
جلمي���ع ش���رائح املجتمع 
ومت تطبيقه في 33 مدرسة 
التربية  من مدارس وزارة 
مبرحلته األولى على شكل 
أنش���طة وبرامج ويعطي 
القدرة  أجيالنا اخلبرة في 
على البرمجة منذ الصغر.

أنه مت تدريب  وأوضح 
1300 مدرس ومدرسة وسيتم 
االنتقال الى املرحلة الثانية 
قريبا بتطبيق���ه على 100 
مدرس���ة نظرا الى نتائجه 
اإليجابية واإلقبال الكثيف 
التوس���ع  عليه وس���يتم 
بتطبيقه ليشمل مؤسسات 
الدولة  ووزارات وقطاعات 

احلكومية واخلاصة.
وذك���ر أن���ه مت تق���دمي 
البرنامج كنشاط في اسبانيا 
وكندا والس���عودية وقطر 
واالمارات والبحرين والقى 
ردود فعل ممتازة ما أدى الى 
ترشيحه ملعرض »ميكرفير« 
وهو أول مش���روع كويتي 
الى  وخليجي يصل صداه 

العاملية.
وبني اخلالدي أن متثيل 
الكويت في ه���ذا املعرض 
العاملي يعتبر إجنازا كبيرا 
يس���جل اس���مها عاليا في 
احملافل الدولية كونها دولة 
سباقة في هذا الشأن، الفتا 
الى حرص مرك���ز صباح 
األحمد للموهبة واإلبداع على 
دعم هذه املشاريع واحتضان 
املخترعني واملبدعني إميانا 
منه بأهمي���ة التكنولوجيا 
وحتقيقا ملزيد من التطور 

والتقدم لبلدنا احلبيب.
من جانب���ه قال م.أحمد 

الصالح من املركز أيضا: ان 
الروبوت وسيلة تعليمية 
مهم���ة ومت إدخالها ضمن 
التدري���س نظرا  مناه���ج 
للتطور الهائ���ل الذي طرأ 
العقدي���ن االخيرين  خالل 
وض���رورة تنمي���ة تفكير 
الطلبة واملعلم على التجريب 

والبحث واالستقصاء.
وأف���اد الصال���ح ب���أن 
الطالب  الروبوت يجع���ل 
يعمل ضم���ن فريق واحد 
لتنفي���ذ فك���رة معينة ما 
يطور من مهارات االتصال 
والتفاعل لديه مع زمالئه كما 

يفتح الطريق أمام التنافس 
الفعال والشريف بني الفرق 
ما يزيد فعالية العمل ويعظم 
املردود العملي والتعليمي 

لديهم.
وأكد أن الروبوت مشروع 
ناجح القى إقباال كبيرا جدا 
من الطلبة واملعلمني وأولياء 
األمور في شتى بقاع العالم 
كونه يوفر البيئة املشجعة 
واملبنية على التعلم الذاتي 
والعمل اليدوي ودمج العلوم 
والتعلم من خالل التجربة 
وتقدمي احلل���ول اإلبداعية 
للمشكالت من نوع النهايات 

املفتوحة.
ولف���ت ال���ى ان عل���م 
الروبوت أصبح من أولويات 
مركز صباح األحمد للموهبة 
واإلبداع ملواكبة وتشجيع 
التكنولوجيا واحلرص على 
إدخال طرق وأساليب تعليم 
محفزة ومش���جعة للطلبة 
لذلك حرص على تشجيع 
ودعم هذا املشرع بالكامل 

وتطويره.
واش���ار ال���ى ان فوائد 
الروب���وت في  اس���تخدام 
التعليم تتمثل بتش���جيع 
التعل���م التعاوني والعمل 
ضمن فريق عمل ويشجع 
وينمي مهارات العمل اليدوي 
ويشجع استراتيجية التعلم 
املبني على املشروع أو من 
خالل املش���روع كما ينمي 
ويعزز مهارات التفكير لدى 
الى مهارات  الطلبة اضافة 

حل املشكالت.
وأف���اد الصال���ح ب���أن 
الروبوت يعد مثاال حقيقيا 
عمليا ملفه���وم التكامل بني 
العلوم وينمي عادات العقل 
والبحث العلمي ويس���اعد 
املعلم على تطبيق نظرية 
التعلم املتمركز حول الطالب 
ووس���يلة عملي���ة للمعلم 
الس���تخدام اس���تراتيجية 
التعليم كما  ف���ي  التحدي 
انه يرب���ط التعلم باحلياة 

العملية.
وبني ان الروبوت يحقق 
مفهوم التعلم املمتع وتعدد 
األنشطة والفعاليات وتدريب 
الطلب���ة عل���ى االخت���راع 
انه متعدد  واالبتكار كم���ا 
االس���تخدامات والفوائ���د 
بحيث ميكن استخدامه من 
قبل اكثر من معلم وهو علم 
مس���تقبلي وقادم متطور 
ومفت���وح ويس���اعد على 

التعلم باالكتشاف.

مشروع تكنولوجي معني ببرمجة وحدات التحكم عن طريق الواجهة املصورة

»ايروبوت« مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع يشارك 
مبعرض »ميكرفير« العاملي بنيويورك 20 اجلاري

صالح العسعوسي وأعضاء اللجنة العليا املنظمة جلائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية                  )هاني عبداهلل(

دارين العلي 

أعلنت جائزة سمو الشيخ 
العلي للمعلوماتية عن  سالم 
انطالق الدورة الرابعة عشرة، 
كاشفة عن أنشطة وفعاليات 
موسمها اجلديد خالل مؤمتر 
صحافي عق����د امس األول في 
مقر اجلائزة مت خالله عرض 
أنشطة اجلائزة خالل املوسم 
املقبل مع اإلع����الن عن تطور 
جديد في اختيار الفائزين في 
جوائز املواقع والتطبيقات عن 

طريق احلصر ال التسجيل.
وفي بداية املؤمتر الصحافي، 
أكد عضو اللجنة املنظمة العليا 
م.بس����ام الش����مري أن إطالق 
»منصة الشيخ صباح األحمد 
للعمل اإلنساني« منذ أيام هي 
خير بداية دشنت بها اجلائزة 
عامها الرابع عشر، وستظل هذه 
املنصة عالمة بارزة وفارقة متيز 
الدورة الرابعة عشرة، ونقطة 
محورية ف����ي تاريخ اجلائزة 
ككل، ووج����ه الش����مري كلمة 
شكر وعرفان إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
عل����ى تفضل س����موه برعاية 
ال����دورات املتعاقبة  فعاليات 
للجائزة، وحرص سموه على 
حضور حفل تكرمي الفائزين، 
وه����و الش����يء ال����ذي أضاف 
الكثير للمتطوعني في اجلائزة 
واملكرمني الذين حظوا بشرف 
مقابلة سموه، وتسلم جوائزهم 
من صاحب السمو شخصيا، كما 
شكر الشمري سمو الشيخ سالم 
العلي )رئيس احلرس الوطني( 
مؤسس اجلائزة وداعمها، والذي 
تشرفت اجلائزة باالنتساب إليه، 
واقتران اس����مها باسم سموه، 
معتبرا أن ذلك كان شهادة جناح 
لها منذ انطالقتها بأن تقترن 
باسم سمو الشيخ سالم العلي، 
ووساما على صدر املتطوعني 
في أعمالها، ورصيدا كبيرا لهم 

تسرده سيرهم الذاتية.
وتابع الشمري »ال يفوتنا 
ونح����ن ندش����ن دورة جديدة 
آيات الشكر  أن نرفع أس����مى 
والتقدير لرئيس مجلس األمناء 
الش����يخة عايدة سالم العلي، 

واعدين سعادتها بالنيابة عن 
زمالئي املتطوعني في مختلف 
أعمال اجلائزة ببذل مزيد من 
اجله����د الس����تمرار اإلجنازات 
الكبيرة التي حققتها اجلائزة 
ف����ي املواس����م املاضية بفضل 
توجيهات سعادتها ومتابعتها 

املستمرة«.
من جهته، قال عضو اللجنة 
املنظمة العليا م.حسن احلمادي 
إن من أبرز أنشطة اجلائزة خالل 
الدورة الرابعة عشرة »ديوان 
املعلوماتية« و»مجلس احلوار« 
نظرا ملا حقق����اه من متيز في 
القضايا ومعاجلتها من  طرح 
خالل تب����ادل اخلبرات واآلراء 
بني املتخصصني واملسؤولني 
في مجال املعلوماتية خاصة 
واملجتمع عامة، واس����تخدام 
النتائج والتوصيات التي تنتج 
عنهما في بث رسائل توعوية 
ملستخدمي الرقميات، مما ساهم 
عل����ى الصعيد احمللي في دعم 
القوانني، ومنها  إصدار بعض 
على سبيل املثال تبني مجلس 
األمة لقانون »أمن املعلومات«، 
وبن����اء على ه����ذا التفاعل مع 
توصيات اجلائزة فإنها تستمر 
خالل فعاليات الدورة اجلديدة 
في إثارة القضايا وحتديد مواقع 
القصور واخللل في املنظومة 
املعلوماتية العربية والعمل على 
إيجاد احلل����ول للعقبات التي 
تعترضها، واستعراض مختلف 

القضايا ذات الصلة.
أما منس����ق فريق اجلائزة 
املعلوماتية د.أحمد الدوسري 
فقد اس����تعرض بدوره فرعي 
اجلائ����زة املعلوماتي����ة وهما 
املواقع اإللكترونية والتطبيقات 
الذكي����ة، موضحا ان أس����باب 
التركيز على املواقع اإللكترونية 
هو تطور تقنيات تصميماتها 
وفقا ألح����دث التقنيات، حيث 
أصبحت بوابات تقنية متكاملة، 
الذكية  وبالنسبة للتطبيقات 
فيميزها التحوالت املتسارعة 
في اس����تخدام األجهزة الذكية 
واللوحية وتشجيع اجلائزة 
الرقمية  على زيادة املنتجات 
الذكية العربي����ة في املجاالت 

املختلفة.
الدوس����ري عن  وكش����ف 
آلية جدي����دة الختيار املواقع 
اإللكترونية والتطبيقات الذكية 
الفائزة باجلائزة املعلوماتية، 
فبع����د أن كان����ت تعتمد على 
التسجيل أصبحت اآلن  نظام 
تعتمد على احلصر وفقا ألكثر 
املواقع اإللكترونية والتطبيقات 
الذكية انتش����ارا في كل دولة 
عربية ليفوز 5 مواقع إلكترونية 
و5 تطبيق����ات ذكية باجلائزة 
املعلوماتية بقيمة جوائز نقدية 
تبلغ 150 ألف دوالر بواقع 15 
ألف دوالر لكل فائز سواء كان 
من املواقع اإللكترونية أو من 

التطبيقات الذكية.

10 جوائز ستمنح للمواقع والتطبيقات الفائزة عن طريق احلصر ال التسجيل

جائزة سالم العلي للمعلوماتية تعلن عن فعاليات دورتها 
الـ 14: إطالق »منصة صباح األحمد للعمل اإلنساني« 

حمد احلميضي

القانون لن ميس حقوق الفئات امللتحقة بالعمل قبل 2014/8/10

احلميضي: »التأمينات« أكملت استعداداتها 
لتنفيذ قانون مكافأة نهاية اخلدمة

صرح مدير عام املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
ب���أن  حم���د احلميض���ي 
املؤسسة تقوم حاليا بإكمال 
استعداداتها املتعلقة بتنفيذ 
القانون رقم 110 لسنة 2014 
اخلاص بتقرير مكافأة مالية 
القطاعات  للعاملني في كل 
عند انتهاء خدمتهم، وذلك 
متهيدا للعمل به اعتبارا من 

.2015/1/1
وأوض���ح أن القان���ون 
يسري على العاملني املدنيني 
والعسكريني من الكويتيني 
وكذا املشتركون باملؤسسة 
عن أنشطتهم اخلاصة التي 
يزاولونها مبوجب ترخيص 
أو تصريح صادر عن اجلهات 

املختصة.
وب���ني احلميض���ي أن 
القان���ون ال يس���ري على 
العاملني قبل نشره بتاريخ 
القط���اع  2014/8/10 ف���ي 
احلكومي املدني والعسكري 
والشركات اململوكة للدولة 
بالكام���ل املقرر لهم مكافأة 
مالية عن���د نهاية اخلدمة، 
مش���يرا إلى أن القانون لن 
ميس بحقوق ه���ؤالء في 
املكافأة املق���ررة لهم طبقا 
للقوانني واللوائح والعقود 
املنظمة لذلك أيا كان تاريخ 
انتهاء خدمتهم، كاملعلمني 
بالش���ركات  والعامل���ني 
اململوكة للدولة بالكامل في 
القطاع النفطي والعسكريني 

وغيرهم.
وأوضح أن القانون يقرر 
وعلى س���بيل االس���تثناء 
ميزة للمؤم���ن عليهم في 
القطاعني األهلي والنفطي 
في غير الشركات اململوكة 
للدولة بالكامل املوجودين 
في اخلدمة حتى 2014/8/10 
حيث يحق لهم اجلمع بني 
املكافأة طبقا ألحكامه وما قد 

يكون مقررا لهم من مكافأة 
نهاي���ة خدمة لدى صاحب 

العمل.
وبني أن جميع من يلتحق 
بالعمل ألول مرة بعد نشر 
القان���ون في كل القطاعات 
سيكون معامال بأحكام مكافأة 
نهاية اخلدمة طبقا ألحكامه 
من تاريخ العمل به، وسيقف 
التزام أصحاب األعمال في 
أي قطاع بصرف أي مكافأة 
مخصصة لهذا الغرض، وهو 
ما يحقق العدالة واملساواة 
بني جميع العاملني في جميع 
القطاعات املدنية والعسكرية 
في حقوق نهاية اخلدمة على 
نحو يتفق أيضا مع توجهات 
الدولة في حتقيق ذلك في 
شأن توحيد املرتبات واملزايا 

املقررة أثناء اخلدمة.
وأش���ار احلميضي إلى 
أن هذه املكافأة تصرف ملرة 
واحدة وبالتالي من يعود إلى 
العمل بعد صرفها لن يخضع 
للقانون ولن يستفيد منها 
مرة أخرى لتحقق الغرض 
من تقريرها، كما لن يستفيد 
منها من س���بق له صرف 
مكافأة نهاية اخلدمة وفقا 

ألي تشريع أو اتفاق.
وب���ني أن املكافأة متول 
عن طريق اشتراكات شهرية 
تستحق على املؤمن عليهم 
بواق���ع 2.5% م���ن املرتب 
اخلاضع للتأمني األساسي 
بح���د أقص���ى 1500 دينار 
ش���هريا ولن تستحق أي 
اش���تراكات عما يزيد على 
ذلك أو ما يعد من عناصر 
املرت���ب األخرى اخلاضعة 
للتأمني التكميلي كالبدالت 
واملكافآت، وتساهم اخلزانة 
العامة في التمويل مبا تؤديه 
من اشتراكات بواقع 5% من 

املرتب املذكور.
وفيما يتعلق بش���روط 

املكاف���أة فقد  اس���تحقاق 
أوضح أن القانون يتطلب 
لذلك توافر شرطني، األول 
ه���و أن يكون املؤمن عليه 
مس���تحقا ملعاش تقاعدي، 
والثان���ي ه���و أال تقل مدة 
2015/1/1 عن  اشتراكه بعد 
24 ش���هرا، ويستثنى من 
املدة حاالت  استكمال هذه 
انتهاء االش���تراك بس���بب 
الوفاة أو العجز الكامل أو 
بلوغ الس���ن املقررة لترك 
اخلدمة أو عند بلوغ س���ن 
65، أو احلاالت التي يكون 
للمؤمن عليه مدة اشتراك 

فعلية تبلغ 30 سنة.
واشار احلميضي إلى أنه 
مبوجب أحكام القانون فإنه 
ميتنع على أي جهة إحالة 
أي موظف بلغت خدمته 30 
سنة الى التقاعد إذا كان من 
الفئات املخاطبة به بافتراض 
سريانه عليها وذلك حتى 

.2015/1/2
ونفى م���ا يتردد من أن 
هذه املكافأة تبلغ في حدها 
األقصى 45 ألف دينار، وأكد 
أن احلد األقصى لها هو 27 
ألف دينار، حيث حتس���ب 
بواقع مرتب ش���هر عن كل 
سنة من سنوات االشتراك 
بحد أقصى 18 سنة على أال 
يتج���اوز املرتب 1500 د.ك 
ومبراعاة األحكام املقررة في 
شأن حتديد مرتب حساب 
املعاش، مشيرا إلى أنه بعد 
بلوغ مدة االشتراك 18 سنة 
فإنه ال تستحق أي اشتراكات 

عما يزيد على ذلك.
وأخيرا لفت احلميضي 
إلى أن املؤسس���ة ستقوم 
بنشر ملخص بأبرز أحكام 
القانون عبر صفحتها على 
اإلنترنت، وتوزيع نشرات 
ف���ي هذا  توعوي���ة قريبا 

اخلصوص.

مكافأة نهاية 
اخلدمة املقررة 
بالقانون تشمل 

املزاولني ألنشطة 
حلسابهم 

اخلاص

يترتب على العمل 
بالقانون وقف أي 

التزام على أصحاب 
األعمال في كل 

القطاعات املدنية 
والعسكرية بصرف 
مكافأة نهاية خدمة 

جتاه من يلتحق 
بالعمل لديهم بعد 

2015/1/1

حمادي: 
استمرارية »ديوان 

املعلوماتية« 
و»مجلس احلوار« 
أثبتت صحة نهج 

اجلائزة في مرحلتها 
الثالثة 

الدوسري: حصر 
آالف املواقع 

اإللكترونية 
والتطبيقات الذكية 
األكثر استخدامًا في 

الوطن العربي

اخلالدي: املشروع 
مت تطبيقه في 

33 مدرسة 
ويدرب أجيالنا 

على البرمجة منذ 
الصغر


