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»الموانئ« تدرس تطوير شبكتها اآللية بما يتناسب مع تقدم تكنولوجيا المعلومات

في طور عمليات التطوير التكنولوجي التي 
جتريها مؤسسة املوانئ بشكل دوري لتسخير آخر 
ما توصل اليه العلم والتكنولوجيا في مصلحة 
العمل، صرح بدر اخلميس مراقب التشغيل والدعم 
الفني في مركز نظم املعلومات باملؤسس���ة، بأن 
املؤسسة تدرس تطوير أجهزة شبكتها اآللية مبا 

يتناسب مع سياق التقدم الفني السريع لتكنولوجيا 
املعلومات، وذلك خلدمة أهداف املؤسسة وتسهيل 
إجراءات العم���ل اليومي، ما ينعكس إيجابا على 

املصلحة العامة للوطن.
وأضاف: تسعى املؤسسة خالل املرحلة التطورية 
املقبلة الى إدخال محوالت الشبكات متعددة الطبقات 

ذات التوصيل الكهربائي فوق خطوط الش���بكة 
احمللية، وهي تقنيات حديثة تس���اعد على تدفق 
املعلومات املرئية والسمعية بشكل انسيابي وسريع 
وهو ما يتماشى مع توجه احلكومة اإللكترونية 
اجلديدة ويوفر مصاريف االنتقال وأوقات العمل 

الضائعة في االجتماعات التقليدية.

وأرج���ع اخلميس فكر التطوير الى سياس���ة 
إدارة مؤسسة املوانئ الكويتية املمثلة في مديرها 
الشيخ د.صباح جابر العلي والقائمني على إدارات 
املؤسس���ة، والتي تتميز ببع���د النظر في قراءة 
الظروف احمليطة، مؤكدا جدية الدراس���ة وقرب 

بحث تطبيقها.

المركز العلمي يدعم مسابقة 
»معرض الكويت العلمي«

أعلن����ت مس����ابقة »معرض 
الكويت العلمي« املقدمة من شركة 
إكسون موبيل الكويت احملدودة 
لالستكش����اف واالنتاج وشركة 
كويت إنرجي، أمس عن انضمام 
»املركز العلمي« كشريك للمسابقة 
حيث سيستضيف جميع ورش 
العمل واالنشطة املنظمة ملساعدة 
وارشاد الطالب املشاركني خالل 
فترة تطوير مشاريعهم العلمية 
املبتكرة التي سيتم عرضها في 
نهاية املسابقة، كما سيقدم جوائز 
للفائزي����ن في املراتب العش����رة 

االولى. وللعلم فان مسابقة معرض الكويت العلمي هي اكبر مسابقة 
علمية تنظم في الكويت على مستوى املدارس بهدف تشجيع املواهب 
الش����ابة وجذب اهتمامهم في اطار تنافس����ي لتطوير مشاريع علمية 

مبتكرة تلهمهم ليصبحوا من علماء الغد البارزين.
وتنطلق »مسابقة معرض الكويت العلمي« في نسختها الثالثة في 
ش����هر اكتوبر املقبل من العام احلالي بدعم اكبر من املدارس املشاركة 
والشركات واملؤسسات الراعية اللهام عدد اكبر من الطالب على تطوير 
مش����اريع مبتكرة ومتميزة في مادتي العلوم والرياضيات وذلك في 
بيئة تنافسية تشجعهم على ابراز مواهبهم، وميكن للطالب التسجيل 
www. عبر زيارة املوقع االلكتروني اخلاص باملس����ابقة على العنوان

org.best100
وتقام املس����ابقة حتت رعاية وزير النفط ووزير االعالم ورئيس 
مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية الشيخ احمد العبداهلل للسنة 

الثالثة على التوالي.
وقال رئيس مجل���س االدارة والعضو املنتدب في املركز العلمي 
م.مجبل املطوع »يس���عدنا جدا االنضمام للمس���ابقة من جديد بعد 
النجاح الكبير الذي حازته املس���ابقة عاما بعد عام، واننا لن ننسى 
التجربة االولى والثمينة التي خضناها مع معرض الكويت العلمي 
قب���ل عامني والتي نواصل دعمها هذا العام لرفع املس���توى العلمي 
لدى الطالب ف���ي الكويت في مادتني ال جتذب���ان اهتمام الكثير من 
الش���باب اليوم مع أنهما السند االساسي للكثير من املجاالت واملهن 
التي تعتمد عليهما حياتنا اليومية، اننا نتطلع الس���تضافة طالب 
املسابقة هذا العام في املركز العلمي ليستفيدوا من املرافق العلمية 

املتوافرة لدينا«.
ومن ناحيتها قالت املديرة التنفيذية ملسابقة معرض الكويت العلمي 
اسيل التركيت: »يسرنا كثيرا ان يعود املركز العلمي كشريك لنا في 
املسابقة بعدما كان من اولى اجلهات التي استثمرت في فكرة مسابقة 
معرض الكويت العلمي عند تأسيسها دعما واميانا باالهداف التي كان 
يتطلع لها فريق املعرض، وفعال، حقق معرض الكويت العلمي اهدافه 
في حث الطالب على االستكشاف في العلوم والرياضيات واننا نكمل 

مشوارنا مع شبابنا اليوم بدعم جديد من املركز العلمي«.
وتابعت لقد القت املسابقة في نسختها الثانية التي اختتمت في 
مارس جناحا كبيرا حيث ش����ارك اكثر من 220 طالبا وطالبة من 46 
مدرس����ة حكومية وخاصة في الكويت، وتنافس الطالب خاللها على 
اجلائزة االولى التي تضم منحة دراس����ية لشهادة البكالوريوس في 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا )GUST( وجائزة نقدية بقيمة 
750 دينارا ومختبرا مزودا بأجهزة كمبيوتر موصولة مبركز علمي 
عبر االنترنت وببرنامج التثقيف العلمي العاملي اخلاص بشلمبرجر 

)SEED( ملدرسة الفائز باملركز االول.

اسيل التركيت


