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االربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ محليات

«الشؤون»: تشكيل جلنة لتعيني املراقبني 
املاليني واإلداريني في اجلمعيات التعاونية

بشرى شعبان

كشف وكيل وزارة الشؤون 
عبدالعزيز شعيب عن تشكيل 
جلنة لتعيني املراقبني املاليني 
واإلداريــني فــي اجلمعيــات 
التعاونية برئاسته. وأوضح 
شعيب في تصريح أن اللجنة 
ســتختص بالنظر في شغل 
وظائــف الرقابــة التعاونية 
التخصصية بــإدارة الرقابة 
التعاونــي،  والتفتيـــــش 
وستقوم بوضع آلية وشروط 

تعيني املراقبني املاليني واإلداريني باجلمعيات 
التعاونية بالتنسيق مع ديوان اخلدمة املدنية، 
إضافة إلى وضع برنامج الختيار املراقبني املاليني 

واإلداريــني بالتنســيق مــع 
اجلهات املختصة. وزاد شعيب 
أن اللجنــة ســتختص أيضا 
بوضــع برنامج االحتياجات 
العلمية والعملية التي يجب 
أن يعمــل عليهــا املراقبــون 
املاليون واإلداريون بالتنسيق 
مع اجلهات املختصة، إضافة 
إلى متابعة تقييم عمل املراقبني 
املاليني واإلداريني بالتنسيق 
مــع إدارة الرقابــة التفتيش 
التعاونــي وذلــك اســتكماال 
إلجراءات الــوزارة بالتدقيق 
واحلرص والرقابــة على العمل التعاوني من 
جهة وتطويره من جهة أخرى لصالح املساهمني 

واحلفاظ على مصاحلهم.

عبد العزيز شعيب

السبيعي: توعية الشباب بخطورة املخدرات
بشرى شعبان

نظمت وزارة الشــؤون أمس الدورة التدريبية للوقاية من 
املخدرات في إدارة رعاية األحداث برعاية الوكيل املساعد للرعاية 
االجتماعية مسلم السبيعي مبناسبة اليوم العاملي للوقاية من 
املخدرات الذي يصادف ٢٦ يونيو حتت شعار «حماية شبابنا 
مسئوليتنا».  وقال الوكيل املساعد لقطاع الرعاية االجتماعية 
مسلم السبيعي ان تعاطي وإدمان املخدرات من أهم املشكالت 
التي تواجه العالم بأســره. وشدد الســبيعي على ان الوزارة 
تولي اهتماما كبيرا بفئة الشــباب واألحداث الذين هم الثروة 
احلقيقية للمجتمع، والتي يبني عليها املجتمع آماله وتطلعاته 
وغاياته لتحقيق التقدم والرقي من خالل بث الوعي التربوي.

خالل ختام دورة الوقاية من املخدرات في «رعاية األحداث»

مسلم السبيعي

«رابطة اجللد» تناقش أضرار أشعة الشمس
حنان عبد املعبود

أعلن رئيس رابطة أطباء اجللد الكويتية د.محمد العتيبي 
عن انطالق انشطة اليوم التوعي عن اضرار أشعة الشمس في 
فصل الصيف وتأثيرها على اجللد في مجمع اجلهراء الصحي 
اليوم األربعاء. وقال العتيبي ان هذه الفعالية تقام حتت مظلة 
رابطة أطباء اجللد، مشيرا الى ان اكثر األمراض انتشارا في فصل 
الصيف، احلساسية الضوئية وحروق الشمس على الشواطئ. 
وأضاف: هناك املشاكل الناجتة عن أحواض السباحة والشواطئ 
مثل التهابات الكلور، ويجب ارتداء املالبس القطنية البيضاء 
وجتنــب انواع الصابــون القلوية وخاصــة املعطرة وجتنب 

د.محمد العتيبيأشعة الشمس في اوقات الذروة من ١٠ صباحا الى ٤ عصرا.

«توجيه احلاسوب» استعرض تطور الذكاء االصطناعي
ضمــن فعالياتــه مــع قرب 
نهاية العام الدراسي احلالي، عقد 
التوجيه الفني العام للحاسوب 
لقــاء تنويريــا مــع موجهــي 
وموجهات احلاسوب من مختلف 
املناطــق التعليميــة والتعليم 
اخلــاص، وبحضــور املوجهة 
الفنية العامة للحاسوب باإلنابة 
منى ســالم عوض، واملوجهني 
الفنيني األوائل، وذلك في مسرح 
مركز التطوير والتنمية مبنطقة 

اجلابرية صباح أمس األول.
وبعد أن رحبت عريفة احلفل 
املوجهة الفنية ملادة احلاسوب 
حنــان غضنفــري باحلضور، 
عقــدت ورشــة تنميــة مهنية 
برعاية شــركة هــواوي، حتت 
عنوان «تطور الذكاء االصطناعي 
املستخدم مع التقنيات الرقمية 
املتقدمة» قدمتها مديرة النظام 
األيكولوجي السحابي وتطوير 
نظم األعمال السحابية والذكاء 
االصطناعي م.ياسمني بورزق، 
واســتعرضت خاللهــا مفهوم 
الذكاء االصطناعي وأهميته في 

عدد من الطلبة للمشــاركة في 
املعســكر اخلليجــي لتوظيف 
الذكاء االصطناعي في التعليم 
العام. بعد ذلك مت اســتعراض 
أهم االستعدادات احلالية للعام 
الدراســي القــادم ٢٠٢٣/٢٠٢٢م 
ومنها إنشاء عدة فرق عمل من 
املوجهــني الفنيني للقيام مبهام 
اإلعداد ملســابقات احلاســوبية 
الــدورات  الســنوية، وإعــداد 
التدريبيــة فــي مجــال االمناء 
املهني، وإعداد منوذج حتضير 

املوجهــة الفنية العامة باإلنابة 
منى سالم عوض بتكرمي مقدمة 
الورشــة وبعــض العاملني في 
مركــز التدريب علــى جهودهم 
في تنظيم اللقاء ثم تكرمي أعضاء 
فرق العمل علــى جهودهم في 
االســتعدادات اخلاصــة بالعام 
الدراســي القادم ٢٠٢٣/٢٠٢٢م، 
كمــا شــكرت جميــع احلضور 
على مشاركتهم في اللقاء راجية 
للجميع دوام التوفيق والنجاح 

الدائم.

موحــد ومنوذج ورقــة امليزان 
النسبي، وكذلك مت استعراض 
مشــروع التوجيه الفني العام 
للحاســوب فــي إعــداد منصة 
إلكترونية بعنوان «CSE» خبراء 
علم احلاســوب حتوي العديد 
من املجاالت احلاسوبية والتي 
حتاكي االجتاهات احلديثة في 
مجال احلاسوب ومنها تطبيقات 
الذكاء االصطناعــي والبرمجة 

احلاسوبية.
وفــي ختــام اللقــاء قامــت 

تأهل عدد من الطلبة للمشاركة في املعسكر اخلليجي لتوظيف هذا املفهوم في التعليم العام

صورة تذكارية للطلبة املتأهلني للمعسكر اخلليجيمنى سالم عوض تكرم مقدمة الورشة م. ياسمني بورزق

مجاالت احليــاة املختلفة ومن 
ضمنها مجــال التعليم ومجال 
املدن الذكية، وكذلك قدمت شرحا 
مختصرا حول آليــة عمل تلك 
املنظومة واللغات املســتخدمة 

بها.
وبعد االنتهاء من الورشــة 
حتدثــت املوجهة الفنية العامة 
للحاســوب باإلنابــة عــن أهم 
اإلجنــازات احلاليــة التي متت 
حتــت مظلــة التوجيــه الفني 
العام للحاســوب، ومنها تأهل 

الشمالي: «كورونا» ساهمت في تأخر النمو العقلي لألطفال
قالــت اختصاصية العالج 
الوظيفــي لألطفــال فاطمــة 
الشمالي إن هناك تزايدا كبيرا 
في ظاهرة تأخر النمو العقلي 
لدى األطفال في الكويت بسبب 
احلرمان االجتماعي الذي جلأت 
إليه جميع األسر الكويتية خالل 
جائحــة كورونا للحفاظ على 
االطفــال من عــدوى االصابة، 
الــى ان «كورونــا»  مشــيرة 
ساهمت في تأخر تطور األطفال 
في مجاالت عدة وأفقدت البعض 

مهارات التواصل االجتماعي.
وذكرت فاطمة الشمالي في 
بيان صحافي أن فترة تعطيل 
املدارس وتفعيل الدراسة عن 
بعدما انعكس سلبا على تأخر 
التفاعلية  الذهنيــة  املهــارات 
والتي تنميها البيئة املدرسية 
مثل التركيز واالنتباه والذاكرة 
واتبــاع األوامــر وتسلســل 
املعلومات في العرض والسرد، 
ناهيك عن املناخ االجتماعي في 
التواصل املستمر مع املدرسني 

والطلبة. وأضافت أن الضغوط 
النفسية التي فرضتها العزلة 
في ظــل احلجر الصحي، أدت 
إلــى تبعــات جســيمة، مثــل 
تأخر النمو املعرفي والعاطفي 
واالجتماعي، وقــد تزيد هذه 
الضغوط في مرحلة املراهقة 
من مخاطر اإلصابة باألمراض 

النفسية.
وأشارت إلى أن العديد من 
مراكز االستشارات في الكويت 
الحظت ان هناك تأخرا عضليا 

للعضالت الدقيقة لليدين والتي 
تنميها احلضانات باالنشطة 
املختلفــة واملدرســة بالكتابة 
والواجبات املدرسية، باإلضافة 
إلــى تأخــر النطــق واللغــة، 
والتأخر في تطور شــخصية 
الطفل واعتماده على نفسه في 
أداء مهامه وكسب الثقة بالنفس 
من خالل االنشطة املختلفة التي 
تســاهم فيها املدرســة بشكل 
كبير مثل العروض التقدميية 

وغيرها. فاطمة الشمالي

مجلس بلدي

«األحمدي» أقرت تخصيص محطة لضخ 
مياه األمطار في شاليهات النويصيب

بداح العنزي

أوصت جلنة محافظة األحمدي خالل 
اجتماعها امس برئاســة ناصــر الكفيف 
باملوافقة على طلب الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري تخصيص محطة ضخ ملياه 
األمطار في منطقة شاليهات النويصيب 
وفقا لالتفاقية االستشارية رقم أ ه/ ط/٢٢٨.

وقال الكفيف انه مت ابقاء طلب اصحاب 
العالقة إضافة وشراء قطعة ارض مجاورة 
إلحدى القسائم مبنطقة املنقف، على جدول 

اعمالها حلني دعوة اصحاب العالقة.
واضــاف انه مت تأجيــل الطلب املقدم 
من الهيئة العامة للطــرق والنقل البري 
تخصيص محطتي ضخ ومحطة رفع ضمن 

مدينة صباح األحمد السكنية.

ناصر الكفيف مترئسا اجتماع جلنة محافظة األحمدي

عهود السالم: جائزة «املعلوماتية» متفردة بإجنازاتها التنموية
أقامت جائزة سمو الشيخ 
سالم العلي للمعلوماتية حفل 
تكــرمي املتطوعني في دورتها 
العشــرين ٢٠٢٠ حتت رعاية 
إدارة ڤــو  رئيســة مجلــس 
(شــركة غير ربحية حاضنة 
الشبابية) الشيخة  للمواهب 
عهود سالم العلي، وبحضور 
رئيســة مجلس أمناء جائزة 
ســمو الشــيخ ســالم العلي 
للمعلوماتية الشــيخة عايدة 
سالم العلي، وذلك يوم أمس 
األول في رحاب معرض مسيرة 
اجلائــزة املقام في قصر بيان 

العامر.
وبهذه املناســبة امليمونة، 
أشادت رئيسة مجلس األمناء 
الشــيخة عايدة ســالم العلي 
باملتطوعني في اجلائزة، مؤكدة 
أن العمل التطوعي ركن مكني 
مــن أركان جناحات اجلائزة، 
وعبــرت عن خالص شــكرها 

يحصل من تطور في التقنيات 
املعاصرة، معتمدة على جهود 
أبنــاء الكويت  املتطوعني مــن 
وسائر الدول العربية، وهؤالء 
املتطوعــون موضــع تقديــر 
وإشــادة، ويســتحقون الشكر 
والثنــاء ملــا قدموا مــن أعمال 
كثيــرة عبــر مســيرة اجلائزة 
الزاخرة باإلجنازات التي تدعو 
للفخــر واالعتــزاز، فالرقميــة 

للجائــزة مبزيــد مــن التميــز 
والتألق. وفي فقــرة التكرمي، 
نــال أعضاء اللجنــة املنظمة 
العليا وأعضاء مجلس حتكيم 
جائــزة املعلوماتية وأعضاء 
جلنة التأهيل ومسابقة شفت 
الكويت وشركة ڤو املتعاونة 
مع اجلائزة في إعداد معرض 
(منجزات مســيرة اجلائزة) 
شــهادات تقديــر جلهودهــم 
الصادقة وتثمينا ملا بذلوا من 
وقت وفكر، كما نال املتطوعون 
منهم ملدة ١٥ عاما قالدة العمل 
التطوعي الذهبية، واملتطوعون 
ملدة ٩ أعوام امليدالية الذهبية، 
واملتطوعون ملدة ستة أعوام 

امليدالية الفضية.
وفــي اخلتــام، توجهــت 
الشيخة عايدة السالم بالشكر 
إلى الشيخة عهود سالم العلي 
لرعايتها الكرمية لهذا احلفل، 
متمنية لها التوفيق والسداد.

الــذي رســختها اجلائــزة هي 
طريــق الناجحني مــن املبدعني 
واملبتكرين. ووجهت الشــيخة 
إلــى  الســالم شــكرها  عهــود 
الشــيخة عايــدة ســالم العلي 
وأعضاء اللجنة املنظمة العليا 
واملتطوعــني ملا متيــزوا به من 
صدق العطاء وإخالص اإلجناز 
والعمــل علــى رفعــة الكويت 
وتقدمهــا، وأعربــت عــن أملها 

الشيخة عايدة سالم العلي والشيخة عهود سالم العلي مع عدد من املكرمني

وتقديرها ملا بذلوه من جهود 
كان لها كبير األثر في حتقيق 
أهدافها على جميع املستويات 
الوطنية والعربية والعاملية.

من جانبها، قالت الشــيخة 
عهود سالم العلي في تصريح 
لها إن جائزة سمو الشيخ سالم 
العلــي للمعلوماتيــة متفــردة 
التنموية،  بأعمالها وإجنازاتها 
وجنحــت فــي إعــداد اجليل ملا 

«التأمينات»: «ذخر» حصد جائزة «املعلوماتية» للمشاريع التقنية
إجنــاز جديــد حتققه املؤسســة 
االجتماعيــة  للتأمينــات  العامــة 
بحصدها جائزة سمو الشيخ سالم 
العلــي للمعلوماتية لعام ٢٠٢٠ عن 
تطبيــق التأمينات (ذخــر) في فئة 
«أفضل املشاريع التقنية» في القطاع 

احلكومي.
وقد شمل صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعــاه، برعايته الســامية تكرمي 
الفائزين بحضور ممثل سموه، سمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل األحمد، 
حفظــه اهللا، وقــد مثل املؤسســة 
العامــة للتأمينات االجتماعية كل 
من املدير العام للمؤسسة مشعل 
عبدالعزيــز العثمان ونائب املدير 
العام لشؤون تكنولوجيا املعلومات 

إميان محمد األحمد. وفي تصريحه 
بهذه املناســبة، قال العثمان «نعتز 
بهذا التكرمي ونعتبره تتويجا ملبادرة 
التحــول الرقمي الذي بــدأ منذ عام 
٢٠١٩، مــن خالل مواكبة املؤسســة 
للتطور التكنولوجي واتباع أحدث 
الوسائل واحللول التقنية الرقمية، 
حيــث مت حتويــل جميــع اخلدمات 
التقليدية إلى رقمية بنســبة ١٠٠٪ 
عبر تطبيق التأمينات ذخر واملوقع 
الرسمي، ونعمل على الوصول إلى 
ذات النسبة في التطبيق احلكومي 
املوحد (ســهل)، حيــث بلغ إجمالي 
اخلدمــات فــي تطبيــق التأمينــات 
ذخر وموقع املؤسســة الرسمي ١٢٤ 
خدمة، أما الشــهادات فقد بلغت ٥٠ 
شــهادة بتقنيــة QR code، وجميع 

هذه اخلدمات موجهة خلدمة مختلف 
شــرائح املراجعني مــن متقاعدين، 
ومؤمن عليهم، ومستحقني وغيرهم 
مــن املخاطبــني بقانــون التأمينات 
االجتماعية، وهذا التطور الذي تعيشه 
التأمينات يعزز قدرتها على االستدامة 
في تقدمي خدمات رقمية رائدة وفقا 

ألفضل املمارسات الدولية.
من جانبهــا، قالت إميان األحمد: 
نحرص دائما في املؤسســة العامة 
للتأمينات االجتماعية على أن يتمتع 
مستخدمو خدماتنا الرقمية بأفضل 
اخلبرات في مجال التطبيقات الرقمية 
بشكل آمن، ومع تقدم التأمينات في 
مجــال تقنية املعلومات وتوســعها 
فــي تقــدمي اخلدمات رقميــا تبنينا 
أفضل أطر العمل العاملية في حماية 

املعلومــات ضــد املخاطــر األمنية، 
ومنتثــل اليــوم بصــورة رســمية 
ألعلى املعاييــر الدولية مبحافظتنا 
 ISO/IECعلى شــهادة اعتماد ٢٧٠٠١
واخلاصــة بنظــام إدارة تقنية أمن 
املعلومات، وعملنا مستمر نحو تنفيذ 
جميع خطط التطوير التكنولوجي.

اجلدير بالذكر أن اإلقبال في تزايد 
على استخدام تطبيق التأمينات ذخر، 
حيث يبلغ عــدد العمليات املنجزة 
سنويا أكثر من مليوني عملية تنجز 
٤٠٪ منهــا رقميــا، مما يؤكــد إقبال 
املراجع على اخلدمات الرقمية لسهولة 
استخدامها وسرعة إجنازها ونعمل 
على زيادة ونشر الوعي الرقمي من 
خالل وســائل التواصل االجتماعي 
لرفع نسبة استخدام القنوات الرقمية.

ً العثمان أشار إلى أن املؤسسة حتقق هدف التحول الرقمي بإجناز جميع معامالتها رقميا

ممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد في حديث مع مشعل العثمان وإميان األحمد
ممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمد خالل تكرمي مشعل العثمان

القديرى أطلع سفير جنوب أفريقيا 
على أنشطة «غدير جاليري»

استقبل مدير عام «غدير جاليري» محمد 
القديرى سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى 
البالد، د.مانيليســي جينجي والوفد املرافق 
له الذي ضم نائبة السفير وامللحق التجاري، 
وذلك صباح أمــس األول االثنني، في ديوان 
القديري مبنطقة مشرف.وتناول اللقاء مناقشة 
سبل التعاون بني الطرفني وإمكانية التعريف 

بالنشاط الفني والثقافي والتجاري جلنوب 
أفريقيا في الكويت. وعلى هامش اللقاء قام 
الســفير د. جينجي والوفــد املرافق بجولة 
تفقدية في قاعة غدير جاليري، اطلعوا خاللها 
على أنشطتها املتنوعة على مدى الـ٣٥ سنة 
املاضية، كما تبادل اجلانبان الهدايا التذكارية 

بهذه املناسبة. 

مدير عام القاعة استقبل السفير د.مانيليسي جينجي والوفد املرافق

محمد القديري مستقبال سفير جنوب أفريقيا د.مانيليسي جينجي والوفد املرافق


