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م.منار احلشاش

العثمان لنقل محطة الوقود 
المالصقة لمجمع الصوابر

طالب رئيس جلنة االسكان 
وأمني س���ر احلملة الوطنية 
الش���عبية االعالم���ي محمد 
العثمان بنقل محطة الوقود 

املالصقة ملجمع الصوابر.
العثمان: بالرغم  وأضاف 
من ان قاطني مجمع الصوابر 
فقدوا اخلدم���ات اال انه زاد 
عليها وج���ود محطة وقود 
قريبة من مجمع الصوابر تهدد 
أمن قاطني املجمع وخاصة 
العمارات القريبة من محطة 

الوقود.
وزاد: ال يخف���ى على أحد 

ما يعاني منه قاطنو الصوابر من مشاكل جمة تتمثل في تدني 
مستوى اخلدمات باملجمع، واالهمال اجلسيم الذي تعاني منه 

مبانيه واملخالفات التي يعج بها من كل حدب وصوب.
وطال���ب العثمان اعضاء املجلس البلدي باالستفس���ار عن 
االقتراحات التي قدمت من قبل االعضاء السابقني لتحويل املجمع 
من س���كني الى جتاري، واالقتراح املقدم من الش���يخة فاطمة 
الصباح لتحويل املجمع ال���ى مكاتب ينفع املواطن والوزارات 
حس���ب الئحة قانون املجلس البلدي 2005/5 واال تتجاوز مدة 

االقتراح شهرا واحدا عند احالته الى جهاز تنفيذ البلدية.

الغيث والنامي وبوفتين يحتفظون 
بعضوية جمعية الزراعيين

حضيرم والقويع والرشيدي يفوزون 
في انتخابات تعاونية الفروانية

احتفظ اعضاء مجلس ادارة جمعية املهندسني الزراعيني، علي 
الغيث وفرحان النامي وجاسم بوفتني مبقاعدهم في املجلس في 
االنتخابات اجلزئية التي جرت اول من امس في مبنى اجلمعية 
بكيفان، وحس���ب النتيجة التي اعلنها مندوب وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل، وحل عبداألمير القالف احتياطيا اول وعادل 

الوشمي احتياطيا ثانيا وأحمد أتش أخيرا.
 ج���اء ذل���ك اث���ر عق���د اجلمعي���ة العمومي���ة الس���نوية 
للجمعية برئاس���ة رئي���س اجلمعية املهن���دس الزراعي خالد 
العثمان حي���ث مت التصديق على التقريري���ن االداري واملالي 
 بحضور عدد كبير من املهندسني الزراعيني ومساعديهم يتقدمهم 
املؤسسون للجمعية منهم سالم ابراهيم املناعي وفارس الفارس 
وعبداحملس���ن القالف وحيدر القطان ومرمي التوحيد ومحمد 
الفريح وخضر املزيدي وحس���ن الش���واف ويوسف التراكمة 
وعباس حس���ني وامير زلزلة وحس���ني قبازرد وخالد القصار 
وخلف الشطي ونخيالن النخيالن ويوسف الوزان وعبدالوهاب 

النقي وجاسم املعال.

محمد راتب
أس���فرت نتائج انتخابات جمعية الفروانية التعاونية عن 
فوز 3 مرشحني مستقلني، وهم يوسف حضيرم الرشيدي )559 
صوتا( وفارس مبارك الرشيدي )542 صوتا( وسعد عبداهلل 
القويع )538 صوت���ا(. وكانت االنتخاب���ات ضمت الى جانب 
الفائزين الثالثة، ثالثة مرشحني لم يحالفهم احلظ وهم: نواف 
من���اور )529 صوتا(، ومنران النم���ران )463 صوتا(، وأحمد 

املرشاد )454 صوتا(.
وفي تعليقه على النتائج، أكد عضو مجلس االدارة اجلديد، 
واحلائز على املركز االول يوسف الرشيدي، ان النتائج تعكس 
رضا أهل املنطقة عنا، ونش���هد اهلل أننا سنعمل على تطوير 
املنطقة وتقدمي اخلدمات للمس���اهمني، ورفع نسبة االرباح من 
7% حاليا الى أعلى النس���ب بإذن اهلل، وذلك بتعاون وتكاتف 
االعضاء والهيئة االدارية في اجلمعية، واهالي املنطقة، مؤكدا ان 
مجلس االدارة اجلديد سيفتح الباب على مصراعيه للمساهمني 

لتقدمي اقتراحاتهم، وسيأخذها في االعتبار.
 واك���د ان مجلس االدارة اجلديد س���يقوم بت���دارس قضية 
النق���اط مرة اخرى والعمل على اختيار االفضل للمس���اهمني، 
متقدما بالش���كر ألهالي املنطقة من املساهمني على هذه الثقة 
التي أولونا اياها، سائلني اهلل ان نكون أهال حلمل هذه االمانة 

واملسؤولية.

بيئة تنافسية لتعزيز الهوية الكويتية في الوسائل اإللكترونية

منار الحشاش: رعاية األمير لجائزة الكويت 
اإللكترونية دعم لإلبداع في مجال التكنولوجيا

إلكتروني مستحدث كليا.

تصنيفات الجائزة

وبينت م.منار احلشاش ان 
اجلائزة ته����دف إلثراء وزيادة 
احملت����وى اإللكتروني احمللي 
وتعزي����ز الهوية الكويتية في 
أي مش����روع إلكتروني يكون 
موضوعه في أي تصنيف من 
الثمانية  تصنيفات اجلائ����زة 
وهي: احلكوم����ة االلكترونية، 
والترفيه االلكتروني، والصحة 
والتج����ارة  االلكتروني����ة، 
االلكترونية، والتراث االلكتروني، 
والتعليم االلكتروني، والعلوم 
واالحت����واء  االلكتروني����ة، 
االلكتروني. وختمت بالتذكير 
بأن املش����اركة متاحة للجميع 
من أفراد وشركات ومؤسسات، 
حي����ث دعت اجلمي����ع لزيارة 
الرس����مي للجائ����زة  املوق����ع 
للتعرف عليها واملش����اركة في 
منافس����ات اجلائزة من خالل 
 تعبئة االستمارة اإللكترونية 
الرس����مي للجائزة   في املوقع 

.www.KuwaiteAward.org.kw

عن هويتنا احمللية املنشورة 
الوس���ائط اإللكترونية  ف���ي 

املختلفة.

أنواع المشاريع

أنواع  الع���ام  وبينت األمني 
املشاريع اإللكترونية التي ميكنها 
املشاركة بقولها هي مختلفة، مثل 
مواقع االنترنت، والبرمجيات 
والتي ميكن تقدميها على أقراص 
مدمجة مثل »دي ڤي دي« والقرص 
املضغوط )سي دي(، كما ميكن 
املنفذة  املش���اركة بالبرمجيات 
على األجهزة التي تعمل بلمس 
املثبتة في  أو األجهزة  الشاشة 
األماكن العامة لتقدمي اخلدمات 
وإمت���ام املعامالت واملعروفة ب� 

.Kiosk
ان املجال أيضا  وأضاف����ت 
مفت����وح ملش����اركة برمجيات 
التلفزيون التفاعلي، وبرمجيات 
الهوات����ف النقال����ة، واألجهزة 
الرقمي����ة، وألعاب  املس����اعدة 
ڤيديو أو أي ألعاب الكترونية 
على مختلف األنظمة واألجهزة 
املتوافرة باألسواق، أو أي جهاز 

ذات محتوى غني تعكس طبيعة 
وخصوصية مجتمعنا، وتلبي 
حاجتن���ا عندم���ا نبحث عن 
مصادر معلومات غنية تفيدنا 

في حياتنا اليومية.
وبينت أن هدف اجلائزة هو 
تشجيع أفراد املجتمع على بناء 
وتطوير أي مشروع إلكتروني 
يكون محتواه محليا، في أي من 
الثمانية،  تصنيفات اجلائزة 
مبعن���ى أننا نس���عى لزيادة 
املعلومات القيمة والتي تعبر 

ستحظى املؤسسات بالتكرمي 
في حفل توزيع اجلوائز. وبينت 
اللجنة  ان  م.منار احلش���اش 
العلي���ا للجائ���زة اتخذت هذا 
القرار حرصا منها على تطبيق 
توجيهات صاحب السمو األمير 
وقت إطالق اجلائزة بضرورة 
االهتم���ام بالف���رد الكويت���ي 
وتشجيعه ودعمه. وأضافت 
انه وبجانب اجلائزة النقدية، 
فإن ف���وز مش���اريع كويتية 
بجائ���زة الكويت اإللكترونية 
يؤهلها للمشاركة مبنافسات 
العام املقبل من اجلائزة العاملية 
 World Summit للمعلوماتية
Award، وهي جائزة احملتوى 
اإللكتروني املعتمدة من األمم 
املتحدة � غايد UN Gaid، وهذا 
سيؤدي بالتأكيد لرفعة اسم 

الكويت في احملافل الدولية.
وأضافت انه على الرغم من 
التكنولوجيا  أدوات  انتش���ار 
احلديثة بسرعة فائقة بني أفراد 
املجتمع الكويتي، إال ان األهم 
من ذلك ه���و توافر معلومات 
محلية بالوسائل اإللكترونية 

دعت أمني عام جائزة الكويت 
اإللكترونية م.منار احلشاش 
جميع اجلهات واألفراد للتسجيل 
واملشاركة مبنافسات اجلائزة 
من خالل مشاريعهم اإللكترونية 
بكل أنواعها مثل مواقع اإلنترنت 
والبرمجيات واألجهزة املبتكرة 
واملوبايل. وبينت ان اجلائزة 
التي انطلقت برعاية سامية من 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحم���د وحتت مظلة 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
قد خصصت لها جوائز نقدية 
تبلغ 50 أل���ف دينار، وتتيح 
املش���اركة لألف���راد وللجهات 
احلكومي���ة وللقطاع اخلاص 

وملؤسسات املجتمع املدني.
وصرحت م.منار احلشاش 
بأن���ه ف���ي ح���ال كان الفائز 
مؤسسة من القطاع احلكومي 
أو اخلاص أو املجتمع املدني، 
ف���إن اجلائ���زة النقدية متنح 
القائمني على  بالكامل لألفراد 
املشروع والذين مت تسجيلهم 
في االستمارة اإللكترونية أثناء 
عملية تسجيل املشروع، فيما 

محمد العثمان


