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تطبيق «شلونك» حصد جائزة «أفضل عمل حكومي» من «املعلوماتية»

شاركت «زين» املزود الرائد للخدمات 
الرقمية في الكويت في احلفل السنوي 
واملعرض املصاحب جلائزة سمو الشيخ 
سالم العلي الصباح للمعلوماتية الذي 
أقيــم في قصر بيان، وذلك على هامش 
تكــرمي تطبيــق «شــلونك» على فوزه 
بجائزة املعلوماتية في الدورة العشرين 
عن العام ٢٠٢٠، وذلك حتت رعاية سامية 
من صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ 

مشعل األحمد.
وذكرت الشــركة في بيان صحافي 
أن التكرمي السامي شهد حضور ممثلي 
اجلهات املشــاركة في إنتاج التطبيق: 
الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت 

إميــان الروضــان، ومدير عــام اجلهاز 
املركــزي لتكنولوجيــا املعلومات هيا 
الودعانــي، ونائب املديــر العام لقطاع 
تقنيــة املعلومــات باجلهــاز املركــزي 
لتكنولوجيا املعلومات د.عمار احلسيني، 
والوكيل املساعد لشؤون الصحة العامة 

في وزارة الصحة د.بثينة املضف.
وعبرت «زين» عن فخرها بحصول 
تطبيق «شلونك» على جائزة املعلوماتية، 
وهو التطبيق الذي طورته الشركة مطلع 
عام ٢٠٢٠ بتعاون مشــترك مع اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات ووزارة 
الصحــة، وبجهود وتعــاون متطوعني 
كويتيني وعدد من اجلهات احلكومية، 
وذلــك خــالل جائحة كوفيد لتســهيل 

إجراءات احلجر والعزل املنزلي.
الشــركة أن حصــول  وأوضحــت 
«شلونك» على هذه اجلائزة املرموقة، 
والتي حظيت برعاية سامية واهتمام 
واســع من قبل املغفور له سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا 
ثراه، ودعم كبير وسخي من مؤسسها 
ســمو رئيس احلرس الوطني الشيخ 
ســالم العلي، قــد أتت لتعكــس ثمرة 
التعاون املتبادل والبناء ما بني القطاعني 

العام واخلاص في الكويت.
ومت تطوير التطبيق من قبل «زين» 
بعقول وطنية شابة، وجاء بالتعاون مع 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
وحتت إشراف وزارة الصحة، وذلك في 

وقت قياسي تزامن مع بدء خطة الدولة 
إلجــالء اآلالف من املواطنــني العالقني 

في اخلارج.
وفــي أواخــر شــهر أبريــل ٢٠٢٠، 
وحتديدا مع بدء املرحلة األولى خلطة 
اإلجالء، طورت «زين» تطبيق «شلونك» 
للهواتف الذكية كبادرة منها ملســاندة 
اجلهود اجلبارة التي تبذلها مؤسسات 
الدولة للتصدي للجائحة، حيث جرى 
تصميمه وفق أحدث املواصفات واملعايير 
حتت إشراف وتوجيهات فرق العمل في 

وزارة الصحة.
وهدف «شــلونك» بشــكل أساسي 
إلى توظيف أحدث حلول التكنولوجيا 
ملتابعة التــزام املواطنني العائدين من 

اخلارج ضمن خطة اإلجالء بتعليمات 
احلجر املنزلي، واإلرشــادات الوقائية 
اخلاصــة بــوزارة الصحــة، كمــا كان 
التطبيق أداة أساسية لتفعيل السوار 
الذكي الذي مت توزيعه في مطار الكويت 
الدولي على كل من شــملتهم إجراءات 

احلجر املنزلي.
وتوفر تطبيق «شلونك» على كل من 
 Google Play Storeو Apple App Store
وHuawei App Gallery، كمــا توفر بـ ٥ 
لغات مختلفة وهي العربية، اإلجنليزية، 
األوردو، التغالــوغ، والبنغاليــة، ومت 
التســجيل فيه عن طريــق إدخال رقم 
الهاتف النقال ورقــم البطاقة املدنية، 
واحتــوى علــى خاصيــة املشــخص 

التفاعلــي، بحيث ميكــن التحدث معه 
ملعرفــة التعليمــات التي يجــب على 
املستخدم اتباعها حسب حالته اخلاصة.

وعقــدت جلنــة التأهيــل ومجلس 
التحكيم التابعان جلائزة سمو الشيخ 
سالم العلي الصباح للمعلوماتية ورش 
عمل فنية عديدة افتراضيا مت من خاللها 
دراســة عدد ٣٠٨ مشاريع من الكويت 
والوطــن العربي، ونتج عنها تأهل ٢٥ 
مشــروعا ملرحلة التحكيــم، كما تألف 
مجلس التحكيم من نخبة متخصصة 
من ٨ دول عربية ليختار أفضل املشاريع 
التقنية الفائزة باجلائزة، والتي نال ٩ 
مشاريع منها شرف الفوز ملا متيزت به 

من تصميم ومحتوى مبتكر.

حتت رعاية سامية من صاحب السمو األمير وحضور سمو ولي العهد

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد وحديث مع الروضان والودعاني واملضف

«تكنولوجيا املعلومات» فاز باجلائزة بالتعاون مع «زين» ودعم وجهود وزارة الصحةإميان الروضان: «شلونك» منوذج ناجح للتكامل بني القطاعني العام واخلاص

بدء أعمال جلان التحكيم في مسابقة فادية السعد العلمية
أعلنت مسابقة فادية السعد 
العلمية، إحدى مبادرات مبرة 
الســعد للمعرفــة والبحــث 
العلمــي، عن بدء أعمال جلان 
التحكيم للمرحلتني املتوسطة 
والثانوية في املسابقة للموسم 

.٢٠٢٢/٢٠٢١
وقالت رئيســة املســابقة 
الشــيخة نبيلة الســلمان في 
تصريح صحافــي إن اللجنة 
تضــم نخبــة مميــزة مــن 
واألكادمييــات  األكادمييــني 
واخلبراء على مستوى الوطن 
العربــي، الفتة إلــى ان جلنة 
التحكيم في مســابقة املرحلة 
الثانوية تضم منى األنصاري 
من التوجيه العام للعلوم في 
وزارة التربية رئيسا وعضوية 
أستاذ التربية العلمية واملناهج 
في مصر أ.د.ضياء الدين مطاوع 
ومدير عــام أكادميية لإلبداع 
واالبتكار ورعاية املوهوبني في 

الســلمان ان جلنــة احملكمني 
ملسابقة املرحلة املتوسطة تضم 
كال مــن أ.د.علي الكندري من 
جامعــة الكويت رئيس جلنة 
التحكيم وعضوية مدير مركز 
حمدان بــن راشــد آل مكتوم 
للموهبة واالبتــكار في دولة 
اإلمارات د.مرمي علي الغاوي 
وأستاذ مناهج وطرق تدريس 
العلوم ووكيل وزارة التربية 
والتعليم للتعليم في سلطنة 
عمان أ.د.عبداهللا البوسعيدي 
والشريك املؤسس والرئيس 
التنفيذي لشــركة ابتكار من 

قطر م.نايف اإلبراهيم.
وأوضحت أن زيادة أعداد 
املشــاركات في املســابقة هذا 
العــام يعزز مهــارات البحث 
العلمي والعمل اجلماعي ويحفز 
آلية التطوير والتقدم في مجال 
البحث العلمي لتحقيق التنمية 
املستدامة، الفتة الى ان املسابقة 

التعــاون املثمر بني الطالبات 
املشاركات.

ولفتت إلى ان املســابقة 
تضمنت عددا من الشروط، 
منها أن يكون مشروعا علميا 
مبتكرا أو حتديثا ملشــروع 
قائم يخدم البشرية، وقابلية 
العلمي  املشــروع للتطبيق 
وإمكانيــة  الصناعــي  أو 
استخدام واحتواء املشروع 
على جوانب steam في مجال 
العلوم والتقنية والهندسة 
والفنون والرياضيات، فضال 
عن تقدمي ورقة بحث تشرح 
اخلطوات العلمية للمشروع، 
وإعداد ملصق علمي يشرح 
املشــروع وكيفيــة عملــه، 
وتقــدمي منتــج أو مجســم 
كنموذج للمشروع، واملثول 
أمام جلنة التحكيم للمناقشة 
سواء املباشرة أو االستعانة 

بأحد برامج االتصال.

تســهم فــي إعــداد جيــل من 
الطالبات املوهوبات والفائقات 
في املجاالت العلمية، وتعمل 
على صقل موهبة الطالبات في 
املجال العلمي والتقني والعمل 
اجلماعي وتنمية خيال الطالبة 
العلمي وربطه مبجالي الهندسة 
والتقنية وتنمية املهارات في 
الفنــون اجلماليــة والتعبير 
اإلبداعــي والقــدرة على حل 
املشــكالت من الواقع بجانب 
حتفيز الطالبات نحو االبتكار 
من خالل عمل مشروع علمي 

يخدم البشرية.
وذكرت ان املسابقة تهدف 
ايضا الى دراسة موارد الثروة 
والكشف عنها وسبل استغاللها 
وإلقاء الضوء على املشاكل التي 
تواجه املجتمع واملساعدة على 
ابتــكار مشــاريع ذات مردود 
عليها وعطاء مؤثر في تطوير 
احلركــة العلميــة وبث روح 

نبيلة السلمان: اللجان تضم نخبة مميزة من األكادمييني واخلبراء على مستوى الوطن العربي

الشيخة نبيلة السلمان

اململكة األردنية د.النا املبيضني 
ورئيس قسم التربية اخلاصة 
في كلية التربية بجامعة امللك 
فيصل أستاذ تربية املوهوبني 
املشــارك في اململكة العربية 
السعودية د.عبداحلميد العرفج 
وأســتاذ املوهوبــني وتعليم 
التفكير في مملكــة البحرين 
د.فاطمــة اجلاســم. وأضافت 

فيصل احلمود تلقى نسخة 
من رسالتي دكتوراه وماجستير

استقبل املستشار في الديوان األميري 
الشــيخ فيصل احلمود مبكتبه في قصر 
الســيف د.منى أحمد قاسم والتي أهدته 

رسالتيها للدكتوراة واملاجستير.
وثمن الشــيخ فيصل احلمــود ما مت 

تناوله في الرســالتني وما تضمنته من 
معلومات قيمة ودراســات مفيدة، فضال 
عن اجلهد املبــذول في اخلروج بها على 
هذا النحو، شــاكرا لها هــذا اإلهداء الذي 

هو محل تقدير.

الشيخ فيصل احلمود يتلقى إهداء من د.منى قاسم

فريق القوى العاملة خالل املشاركة باملعرضجناح «القوى العاملة» في املعرض

الروضان تتوسط الودعاني واملضف واحلسيني

«القوى العاملة» شاركت باملعرض الوظيفي في جامعة الكويت

تشــارك الهيئــة العامــة 
للقوى العاملــة في معرض 
«االستثمار البشري والفرص 
الوظيفية» الذي تنظمه جامعة 
الكويت للخريجني في مختلف 
التخصصات خالل الفترة من 
٤ إلــى ٧ يوليــو داخل حرم 
اجلامعــة مبنطقة الشــويخ 
بهدف عرض الفرص الوظيفية 

املتاحة.
يأتــي ذلــك انطالقا من 

املتاحة باملعرض وتوظيف 
املؤهلــني للعمل في القطاع 

اخلاص.
وتؤكد «القــوى العاملة» 
أن بناء وصقل الشباب ودعم 
ثقتهم بأنفســهم يتحقق من 
خالل التدريب املستمر وفتح 
أبواب التوظيف في مختلف 
املجاالت بالقطاع اخلاص التي 
تتناســب مع تخصصاتهم، 
وتقدم العديــد من اخلدمات 

على دورهــا الفاعل والبارز 
في تعزيز التضامن والتعاون 
الحتضان وتشجيع اخلريجني 
للعمل في القطــاع اخلاص، 
وإقامة معرض «االســتثمار 
البشري والفرص الوظيفية 
الفــرص  وعــرض   ،«٢٠٢٢
الوظيفية املتاحة في القطاع 
اخلــاص، لدعــم اخلريجــني 
لينخرطوا في ســوق العمل 

فور تخرجهم.

التي متكن من احلصول على 
تلك الفرص من خالل وجود 
إدارة التوظيف واإلرشاد التي 
تعمــل علــى تقــدمي الفرص 
الوظيفية املتاحة واملساعدة 
على توفير فرص وظيفية في 
القطاع اخلــاص تتوافق مع 
طموحات ومؤهالت الباحثني 

عن عمل.
وتتقــدم الهيئة بالشــكر 
والتقديــر جلامعــة الكويت 

حــرص الهيئة على إصالح 
ســوق العمــل واملســاهمة 
في تقدمي جميــع اخلدمات 
ملؤسســات القطاع اخلاص 
واجلامعــات  املختلفــة 
والكليات لدعم كل اخلريجني 
مــن مختلــف اجلامعــات 
وخاصــة جامعــة الكويت، 
ودعم عملية التنمية البشرية 
والتطويــر املهني واإلداري 
وعرض الفــرص الوظيفية 

التمار لـ «األنباء»: وقف تغيير بلد العالج 
باخلارج مؤقتًا لتنظيم االبتعاث

عبدالكرمي العبداهللا

أعلــن الوكيل املســاعد 
لشؤون اخلدمات الصحية 
اخلارجية بوزارة الصحة 
عــن  التمــار  د.يعقــوب 
إصدار قــرار بوقف تغيير 
بلد العالج باخلارج بشكل 
مؤقت، وذلك تنظيما لعملية 
ابتعــاث املرضــى للعالج 
باخلــارج، ووضــع اآللية 
املناسبة ضمن الئحة العالج 

باخلارج. 
وذكر د.التمار في تصريح لـ«األنباء» أن 
اللجنة املختصة البتعاث املرضى هي أكثر 
اطالعا ومعرفة بالبلد واملستشفى واملركز 
الذي يبتعث له املريض للعالج باخلارج، 

مبا يناسب عالجه.
وبــني د.التمار انه مت أيضا إصدار قرار 
ملوظفي ادارة العالج باخلارج بعدم تسليم 

العــالج  ملفــات مرضــى 
باخلارج إال للمريض ذاته 
أو من ينوب عنه من أقاربه 
من الدرجــة األولى، ماعدا 
ذلك يكون بتفويض مكتوب 
من صاحب الشــأن يحفظ 
في ملــف املريــض، وذلك 
حلفظ سرية املعلومات التي 
حتتويها ملفات املرضى من 
وثائق وبيانات ومعلومات 
طبية يفترض عدم االطالع 
عليها إال من صاحب الشأن.

وأفــاد بأنــه مت حظــر 
تصويــر أي اوراق او تقاريــر او قــرارات 
من واقع ملفــات املرضى تخص إجراءات 
عالجهم بأي طريقة من طرق التصوير، ومنع 
استخراج أي ملف من شعبة امللفات دون 
وجود ما يثبت من قام بتسليمه واستالمه 
وتاريخ االستالم مع تسجيل حركة امللف 

بني أقسام اإلدارة األخرى.

منع موظفي العالج باخلارج من تسليم ملفات املرضى إال للمريض أو من ينوب عنه

د.يعقوب التمار

مبادرة «األدب في كل مكان» تسجل حضورها في معرض املدينة املنورة للكتاب
تأكيدا لتشجيع عشاق القراءة واألدب واملهتمني 
بالثقافة وتشــجيعا على القــراءة وإظهار مهارات 
املبدعني، ســجلت مبــادرة «األدب في كل مكان» 
حضورها في معرض املدينة املنورة للكتاب، الذي 
تنظمه هيئة األدب والنشر والترجمة في مركز امللك 
سلمان الدولي للمعارض واملؤمترات خالل الفترة 
من ١٦ حتى ٢٥ اجلاري، واســتقبلت املبادرة زوار 
املعرض مبسارين من مســاراتها، وهما: «ق.ق»، 

و«سحابة أدب».
ويرمز «ق.ق» إلى «القصص القصيرة»، وهي 

مكتبة إلكترونية حتتضن مجموعة كبيرة من القصص 
القصيرة التي ميكــن طباعتها حراريا وفورا عبر 
جهاز إلكتروني على ورق صديق للبيئة، حيث متنح 
القارئ خيارات طباعة قصة قصيرة ملدة تتراوح ما 
بــني دقيقة إلى ٥ دقائق مبا ال تتجاوز ١٠٠٠ كلمة، 
أو طباعة قصة قصيرة جدا، بهدف توفير احملتوى 

األدبي في األماكن العامة.
أما املسار الثاني من املبادرة «سحابة أدب» فتوفر 
محتوى أدبيا مسموعا «بودكاست وكتبا صوتية» 
باللغتني العربية واإلجنليزية، ميكن للزوار من خاللها 

االستماع إلى «بودكاست» وكتب صوتية، وتوفر لها 
خيارات املدة املناسبة (١٥- ٢٠- ٣٠- ٤٥ دقيقة) من 
الكتب واحملتوى األدبي املتنوع، وذلك من خالل قراءة 
رمز االستجابة الســريعة (الباركود) عبر الهواتف 
واألجهزة الذكية. وتهــدف مبادرة «األدب في كل 
مكان» إلى تعزيز وتنمية العادات واملهارات القرائية 
للمجتمع، وزيادة الوعي، وإثراء القارئ واملستمع، 
كما تسعى إلى نشر إبداعات املؤلفني السعوديني في 
كافة أنحاء اململكة، حيث متكنهم من رفع مؤلفاتهم 
وإبداعاتهم ومحتواهم األدبي عبر صفحة املبادرة 

على موقع وزارة الثقافة، ســواء ملسار «ق.ق» أو 
«ســحابة أدب»، ومينحهم ميزة الوصول إلى أكبر 
شــريحة من اجلمهور العــام. والقت املبادرة في 
يومها األول إقبــاال كبيرا من زوار معرض املدينة 
املنورة للكتاب، الذي يستقبل زواره طوال ١٠ أيام 
مبا يتجاوز ٦٠ ألف عنوان تقدمها أكثر من ٢٠٠ دار 
نشــر، باإلضافة إلى برنامج ثقافي يضم قرابة ٨٠ 
فعالية متنوعة ما بني اجللسات احلوارية والندوات 
واألمسيات الشعرية وورش العمل، وجناح للطفل 

تعريف عشاق القراءة مببادرة «األدب في كل مكان»الذي يقدم ٤٢ فعالية معرفية وتفاعلية.


