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 سفارتنا في زيمبابوي تحتفل باألعياد الوطنية

 هراريـ  كونا: في إطار احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية 
وذكرى مرور ٥٠ عاما على االستقالل ومضي ٥ سنوات على 
تولي صاحب الســـمو األمير الشـــيخ صباح األحمد مقاليد 
احلكم و٢٠ عاما على التحرير احتفلت سفارتنا في زميبابوي 

بالعيد الوطني.
  وذكرت ســـفارتنا في زميبابوي في بيـــان لها ان احلفل 
أقيم في فندق «رميبو تاور» في العاصمة هراري، واستقبل 

رئيس البعثة الســـفير عبداهللا جمعة الشرهان العديد من 
املسؤولني في الدولة ورؤساء وأعضاء البعثات الديبلوماسية 
واملنظمات والهيئات الدولية وبعض اجلاليات العربية املقيمة 

في هراري.
  وأشاد احلضور مبسيرة وعطاء الكويت الال محدود ملساعدة 
ودعم الدول الفقيرة وبالنهضة احلضارية واملعمارية التي 

تتميز بها الكويت. 

 بطاقات تبحث عن أصحابها

 فقدان البطاقات المدنية
  ظاهرة التزال تتكرر

 قطع الخدمة عن الهواتف المتخلف 
أصحابها عن السداد ٢٧ الجاري

 ناشد مدير ادارة العالقات العامة بوزارة املواصالت احمد رمضان 
املشــــتركني الكرام املبادرة الى ســــداد ما عليهم من مستحقات مالية 
مترتبة على اخلدمة الهاتفية، حيث ســــيتم اســــتئناف نظام القطع 
اآللي املبرمج بعد توقفه خالل شهر فبراير مبناسبة االعياد الوطنية 
وســــنفذ نظام القطع اآللي املبرمج لشهر مارس اجلاري وفقا ملا هو 
متبع ســــابقا بارسال رسالة حتذيرية اولى يوم االحد املوافق الثالث 
عشــــر من هذا الشهر، ستعقبها رســــالة حتذيرية ثانية يتم بثها الى 
ارقام الهواتف صاحبة العالقة في العشرين من الشهر نفسه. واوضح 
رمضان انه وبعد بث الرسالة التحذيرية الثانية ستبادر الوزارة يوم 
االحد املوافق السابع والعشــــرين من شهر مارس بقطع اخلدمة عن 
الهواتف املتخلف اصحابها عن السداد، وذكر في هذا الصدد أن السقف 
املالي الذي بناء عليه يقوم احلاســــب اآللي بادراج الرقم الهاتفي الى 
قائمة القطع املبرمج هو ٥٠ د.ك للهواتف املنزلية و١٠٠ د.ك بالنسبة 
للهواتف التجارية، علما بأن الهواتف التي مت سلفا االتفاق على تقسيط 
مبالغها املستحقة ستقطع اخلدمة عنها آليا مباشرة عند التأخر عن 

تسديد القسط الشهري املستحق.
  واشار الى امكانية تسديد املشتركني لفواتيرهم عبر موقع الوزارة 
االلكترونــــي www.moc.kw وموقع البوابــــة االلكترونية احلكومية 
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 تعتبر ظاهرة فقدان أو نسيان بطاقات الهوية الشخصية او البطاقة 
املدنيــــة امرا مألوفا اليزال يتكرر من وقت آلخر رغم حاجة أصحابها 
اليها بقصــــد اجناز معاملة او ابرازها عند الضــــرورة. وتتفاقم هذه 
الظاهرة عند بعض مكاتب االســــتقبال أو عند مسؤولي حفظ النظام 
واالمن في بعض الدوائر واملؤسســــات احلكومية وقد يزيد عدد من 
البطاقات املدنية او الهويات املشابهة عندهم بسبب االهمال وعدم اكتراث 
اصحابها باسترجاع الهوية بعد االنتهاء من تخليص املعاملة او حتى 
العودة للسؤال عنها رغم التنبيهات والتحذيرات الرسمية باحملافظة 
عليها. ومن املستغرب ان ميضي على وجود بعض البطاقات املدنية 
فترات طويلة تتراوح بني خمسة او ستة اشهر او اكثر دون ان يتكبد 
اصحابها مشقة السؤال عنها او اســــترجاعها رغم اهميتها واحتمال 
استخدام االخرين لهذه الهوية الشخصية لغايات مختلفة. وحتتفظ 
مكاتب االستقبال في عدد من املؤسسات احلكومية واالهلية ببطاقات 
هوية شخصية بلغ عددها في احدى اجلهات عشر بطاقات مدنية تخص 
ثمانيــــة مواطنني وبطاقتني ملواطنني عربيني واجازتي قيادة لكويتي 
وكويتيــــة اضافة الى بطاقة ضمان صحــــي وجميعها ال حتمل ارقام 
هواتف الصحابها لالســــتدالل عليهم. واقترح احد العاملني في مكتب 
استقبال فكرة أن حتمل كل بطاقة مدنية ارقام هواتف اصحابها حتى 
يتســــنى االتصال بهم السترجاعها منعا للمشاكل وتسهيال لالتصال 

بذوى الهويات املفقودة. 

 الحشاش: بدء اجتماعات لجنة التحكيم
  لجائزة الكويت اإللكترونية 

 أعلنت األمني العام جلائزة الكويت االلكترونية 
م.منار احلشــــاش بدء اجتماعات جلنة التحكيم 
للدورة الثالثة للجائزة التي تنظمها مؤسســــة 
الكويت للتقدم العلمي حتت رعاية صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
  وقالت احلشــــاش في تصريح  لـ «كونا» ان 
االجتماعات التي تستمر أسبوعا بدأت بحضور 
ممثلني عن اجلائــــزة العاملية للمعلوماتية وهي 
جائزة احملتوى االلكتروني املعتمدة من قبل االمم 
املتحدة لإلشراف وإدارة اجتماعات جلنة التحكيم 

حتى يتم التوصل لنتائج الفائزين.
  وأضافت ان االجتماعات بدأت باســــتعراض 
شامل للجنة التحكيم التي تتكون من ١٨ محكما 
ومحكمة من الكويتيني، حيث مت تقســــيمهم الى 
فرق عمل للمباشرة باجلولة االولى، إضافة الى 

استعراض عدد وأنواع املشــــاريع التي شاركت في منافسات هذا 
العام وأوضحت ان املشاركات كانت جلهات حكومية وقطاع خاص 
وجمعيات نفع عام وأفراد، مبينة ان أنواع املشــــاريع تنوعت بني 
مواقع على االنترنت ومواقع شبكات داخلية (انترانت) وبرمجيات 

وتطبيقات الهواتف احملمولة والعاب ڤيديو.
  وذكرت احلشاش ان املمثلني عن اجلائزة العاملية سيوجدون حتى 
انتهاء أعمال جلنة التحكيم بالتوصل الى النتائج، حيث سيقومون 

بتوثيقها واعتمادها وإرسالها الى اجلائزة العاملية للمعلوماتية.
  من جانبه، قال املستشار التنفيذي لتقنية املعلومات من أملانيا 
وعضو هيئــــة التحكيم للجائزة العامليــــة للمحتوى االلكتروني 
اليكساندر فلزنبيرغ في تصريح لـ (كونا) انه مبتعث من اجلائزة 
الدولية إلدارة عملية التحكيم والتأكد من منهجية التحكيم املتبعة 

وفق املعايير واملنهجية العاملية.
  وأشــــاد فلزنبيرغ مبــــا توفره الكويت من بيئة مناســــبة جدا 
للمختصني مبجال تكنولوجيــــا املعلومات واالتصاالت من خالل 

إقامة جائزة الكويت االلكترونية.
  ونوه مبستوى احملكمني الكويتيني قائال «ان لهم خلفية علمية 
ومهنية مميزة واستطاعوا التأقلم مع املنهجية بشكل عال وسريع 
فهم يهتمون باجلائزة ويفهمون مدى تأثير جناح هذه املشــــاريع 

على تطويرها وعلى تقدم صناعة احملتوى الرقمي 
في الكويت».

  وأعرب عن ســــعادته لرؤيــــة الكويت تنظم 
جائزة مبستوى حرفي عال جدا وفقا للمعايير 
الدولية للجائزة العاملية وبكل حيادية، كما أنه 
من الرائع ان أصحاب هذه املشاريع التكنولوجية 
سيحظون بتكرمي من قبل صاحب السمو األمير 
إضافة الــــى اجلوائز املالية لها اثر مباشــــر في 

تطوير أعمالهم.
  من جانبه، قال األمني العام لألكادميية األوروبية 
للنشر الرقمي في هولندا وممثل اجلائزة العاملية 
ومبتعث إلدارة عملية التحكيم جلائزة الكويت 
االلكترونية جاكوبس بومنس انه يقوم بتطبيق 
آلية عملية التحكيم ومراقبة ســــير عملها وفق 
املنهجية املعتمدة دوليا، مبينا ان املستوى العام 

والثقافة اإللكترونية في ازدياد بني املشاركني.
  وأوضح بومنــــس انه يقوم بهذا الدور أثنــــاء عملية التحكيم 
لضمان عدم تعارض املصالح أثناء التحكيم وااللتزام بأخالقيات 
املهنــــة للتحكيم واحملافظة على اخلصوصية وســــرية معلومات 
املشاريع. وأضاف ان االســــتعدادات أثناء عملية التحكيم منظمة 
جدا، وان للمؤسســــة خبرة في تنظيم جلنــــة التحكيم واجلائزة 
بشــــكل عام خالل فترة وجيزة مبينا ان احملكمني الذين سبق لهم 
التحكيم في العام املاضي أصبحــــت لديهم خبرة تؤهلهم لتبادل 

اخلبرات مع احملكمني اجلدد.
  من جانبه، قال مسؤول الشبكات ونظم املعلومات في اجلائزة 
العاملية باتريك لوهنر من النمســــا انه يقوم بإدارة نظام التقييم 
والتعاون مع فريق الدعم الفني باألمور التقنية، موضحا ان ممثلي 
اجلائزة العاملية مخولون للدخول الى قاعدة بيانات درجات التقييم 

التي يضعها احملكمون.
  وذكر باتريك ان كل التجهيزات التقنية كانت معدة بشكل محترف 
وان هــــذه هي املرة االولى التي يبتعــــث فيها للكويت وقد فوجئ 
باملســــتوى العالي لفريق الدعم الفني من املهندسني واملهندسات 
الكويتيني فيما يخص جتهيز املشــــاريع املشــــاركة وتشــــغيلها 

وتنظيمها. 

 م.منار احلشاش

 قطع كيكة احلفل

 أعلنت زين الشــــركة الرائدة في 
تقديم خدمــــات االتصاالت المتنقلة 
في الكويت عن توقيعها عقد رعاية 
الرابع  الســــنوي  أنشطة «الملتقى 
«كويتــــي وأفتخــــر ٢٠١١»، الملتقى 
الوطني الذي يهتم بمســــاندة ودعم 
المشروعات الصغيرة واإلنجازات 
الكويتية الشابة. وذكرت الشركة في 
بيان صحافي أن هذا الملتقى والذي 
يعد الحدث األبرز على المســــتوى 
الوطني من ناحية التجمع الشبابي 
الطموح، يكتســــب أهميــــة خاصة 
نظرا ألن انشطته تأتي تحت رعاية 
ســــمو رئيــــس مجلــــس الــــوزراء 
الشــــيخ ناصر المحمد مــــن الفترة 
الجــــاري علــــى أرض  إلــــى ١٩   ١٦
بمشــــرف  الدوليــــة  المعــــارض 
قاعة ٨. وقال المدير التنفيذي للعالقات 
واالتصــــاالت في الشــــركة عبداهللا 
المناسبة: «مشاركة  الجدعان بهذه 
زين للعــــام الثاني على التوالي في 
هذا الملتقى جاءت لتجديد حرصها 
على دعم ومساندة فئة الشباب، الذي 
يملك من المهارات والقدرات اإلبداعية 
التي تؤهله ألن يقدم الكثير للوطن». 
الجدعان: «زين على يقين  وأضاف 
بأن الجيل الحالي من الشباب إذا ما 
توافرت له األرض الخصبة لإلبداع، 
فإنه ســــيكون على القدر الكافي من 
المســــؤولية»، مشــــيرا إلى أن زين 
كواحدة من المؤسسات العريقة في 

أن يكون هذا النموذج أساسا لتعزيز 
أواصر االتصال والتعاون مع أفراد 
وفئات المجتمع». وأشار الى أن زين 
تعتبر نفسها شريكا رئيسيا للمجتمع 
الكويتي فهي باتت جزءا ال يتجزأ من 
هذا المجتمع، مشيرا إلى أن الشركة 
ســــتعمل على تعزيز هذه الروابط 
من خالل إطالق مجموعة جديدة من 
البرامج التي تخدم بصورة أوســــع 
األنشطة. وذكر أن شركة زين وجدت 
في مشاركتها في هذا الملتقى فرصة 
الدعم والمساندة للعناصر  لتقديم 
الوطنية الشــــابة التي تمتلك رؤية 
وطموحا، مبينا أن الشــــركة رحبت 
بالمبادرة التي تبناها القائمون على 
هذا الحدث، والتي تؤصل أهمية الدور 
الحقيقي للعناصر الشابة.  من ناحيته 
عبر رئيس مشروع «كويتي وافتخر» 
ضــــاري الوزان عن خالص شــــكره 

االقتصاد الكويتي تهتم بهذا الجانب 
جيدا، وهي في هذا اإلطار تقوم بدعم 
األنشــــطة اإلبداعية للشباب والتي 
تسهم في دفع عجلة التقدم والتنمية.  
وأوضح بقوله «لقد عقدت زين العديد 
من الشراكات مع مؤسسات وجهات 
مختلفــــة كرغبة منها فــــي تحقيق 
التزاماتها االجتماعية، وهذه المشاركة 
تترجم هذه المســــاعي»، مبينة أن 
هذا الملتقــــى لن يبرز مجموعة من 
المشــــروعات الصغيرة لمجموعة 
من المبدعين فحســــب، بل سيبرز 
جزءا مهما من المشهد العام للطاقات 
الشبابية الوطنية ويقدمها للمرحلة 
المقبلة، والتي نعول عليها كثيرا في 
تبنــــي هذا المواهب.  وأكد الجدعان 
بقوله «اســــتطاعت زين أن تؤسس 
نموذجا مرنا لبرامجها تجاه التزاماتها 
االجتماعية، وحرصت الشركة على 

وتقديره لشــــركة زين بعد توقيع 
الشراكة لتصبح زين الشريك  عقد 
الرئيســــي لمشروع كويتي وافتخر 
للسنة الثانية على التوالي بعد أن 
حقق الطرفــــان النجاح المتوقع في 
السنة األولى لهذه الشراكة. وأضاف 
الوزان أن دخول شركة زين كشريك 
رئيسي في الملتقى السنوي الرابع 
يدل على إيمانهم التام بعطاء وإنجاز 
شباب الكويت في السنوات األخيرة 
الماضية من خالل تطور المشروعات 
الصغيرة والتي تعد اللبنة األساسية 
ونقطة البداية ألي مشروع. وأثنى 
الوزان على التعاون الكبير من قبل 
القائمين على زين من خالل تسهيل 
كل األمور المتعلقة بهذه الشــــراكة 
خصوصا أن هذه الشراكة تعتبر مرنة 
كونها مســــتمرة طوال العام وليس 

فقط في الملتقى السنوي. 

 الشركة تساند وتدعم دائمًا إبداعات العقول الوطنية الشابة

 «زين» توّقع عقد الشراكة الرئيسية لملتقى
  «كويتي وأفتخر» للسنة الثانية على التوالي

 عبداهللا اجلدعان وضاري الوزان مع عدد من موظفي «زين» وشباب «كويتي وافتخر» على هامش توقيع عقد الشراكة


