
محلياتاالربعاء 10  فبراير 2010 2
الحشاش: جائزة الكويت اإللكترونية 

تهدف إلثراء المحتوى اإللكتروني الكويتي
برعاي����ة صاحب 
السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد انطلقت 
الكوي����ت  جائ����زة 
االلكترونية في دورتها 

الثانية هذه السنة.
وصرح���ت أمني 
الكويت  عام جائزة 
االلكترونية م.منار 
احلشاش بأن اجلائزة 
التي تقيمها مؤسسة 
الكوي���ت للتق���دم 
العلمي تهدف إلثراء 
احملتوى االلكتروني 
احمللي، حيث رصدت 
جوائز مالية للفائزين 
بقيمة 50 ألف دينار 
عل���ى  للتش���جيع 
حتقيق ذلك الهدف.

وأض���اف�����ت ان 
الرعاية السامية لصاحب السمو األمير جلائزة الكويت االلكترونية 
كانت إلميان س���موه بضرورة الدفع بعجلة التق���دم التكنولوجي 
داخل الكويت ملواكبة تطورات العصر، وحث الشباب الكويتي على 
زيادة احملتوى االلكتروني احمللي واالرتقاء مبستوى انتاج احملتوى 
االلكتروني، وان هذا االهتمام جتلى بقيام سموه بتكرمي الفائزين بحفل 
توزي���ع اجلوائز للدورة األولى 2009/2008 مما كان له األثر الكبير 

حلث الشباب على املزيد من العطاء واالجتهاد في هذا املجال.
وبينت ان املجتمع الكويتي يتميز بانتشار أدوات التكنولوجيا 
احلديثة بني افراده مبختلف األعمار ومبعدالت عالية، اال ان التطبيقات 
ذات احملتوى احمللي قليلة وال تتناس���ب ومعدل انتش���ار االجهزة 
االلكترونية، فاألهم من توافر األجهزة التي نس���توردها هو توافر 
معلومات محلية بهذه االجهزة االلكترونية ذات محتوى غني تعكس 
طبيع���ة وخصوصية مجتمعنا، وتلب���ي حاجتنا عندما نبحث عن 

مصادر معلومات غنية تفيدنا في حياتنا اليومية.
وأوضحت ان هدف اجلائزة هو تشجيع أفراد املجتمع على بناء 
وتطوير اي مش���روع الكتروني يكون محت���واه محليا، في أي من 
تصنيفات اجلائزة الثمانية وهي احلكوم���ة االلكترونية والترفيه 
االلكتروني والصحة االلكترونية والتج���ارة االلكترونية والتراث 
االلكتروني والتعليم االلكترون���ي والعلوم االلكترونية واالحتواء 

االلكتروني.
وبينت انه بإمكان اي مش���روع الكتروني االش���تراك، حيث ان 
اجلائزة تش���مل جميع انواع وس���ائل التكنولوجيا واألجهزة، مثل 
املواقع االلكترونية على االنترنت، واملواقع واالنظمة اخلاصة على 
الش���بكات الداخلية »انترنت«، والبرمجيات عل���ى اقراص مدمجة 
والوسائط املتعددة مثل »دي ڤي دي« والقرص املضغوط »سي دي«، 
والڤيديو والبرمجيات املنفذة على األجهزة التي تعمل بلمس الشاشة 
»كيوسك«، باالضافة الى برمجيات التلفزيون التفاعلي وبرمجيات 
الهوات���ف النقالة واألجهزة املس���اعدة الرقمية وألعاب ڤيديو او اي 
ألع���اب الكترونية على مختلف االنظمة واالجهزة مبا فيها االجهزة 

املستحدثة واجلديدة كليا.
وأضافت امني عام اجلائزة ان املجال مفتوح للمش���اركة للجهات 
واملؤسسات احلكومية واخلاصة واملجتمع املدني باالضافة لالفراد، 
حيث اننا نسعى خللق جو تنافسي يشجع افراد املجتمع الكويتي 
على االنتاج االلكتروني، ويعمل على رفع جودة املعلومات احمللية 
التي تعبر عن هويتنا في الوس���ائل االلكترونية املختلفة، بالشكل 

الذي يخدمنا ويلبي حاجاتنا ويساهم في تطورنا.
وشددت على اهمية ان نكون منتجني للمعلومات ونشرها الكترونيا، 
واال نكون فقط مستخدمني ملا تنتجه الدول االخرى، الذي وان كان 
مفيدا ف���ي مجاالت معينة اال انه يكون بعيدا عن هويتنا وحاجاتنا 
من املعلومات، ناهيك عن قلة املعلومات املوثوقة املنش���ورة باللغة 
العربية، لذا فإنه من املهم جدا العمل على اثراء احملتوى االلكتروني 

احمللي.
وختمت تصريحها بدعوة اجلميع لزيارة املوقع الرسمي للجائزة 
للتع���رف عليها وعل���ى معايير التقييم والتحكيم، واملش���اركة في 
منافسات اجلائزة من خالل تعبئة االستمارة االلكترونية في املوقع 

.www.kuwaiteAward.org.kw الرسمي للجائزة
يذكر ان جائزة الكويت االلكترونية هي اجلائزة احمللية املعتمدة 

من قبل جائزة احملتوى االلكتروني لألمم املتحدة � غايد.

م.منار احلشاش


