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• درع تذكارية لسموه من الشيخة عايدة السالم

• سمو أمير البالد محييا ً احلضور لدى وصوله إلى احلفل

• صاحب السمو وسمو ولي العهد يتقدمان كبار احلضور

بحضور سمو ولي العهد والمبارك والغانم وكبار المسؤولين في الدولة

األمير كرم الفائزين بجائزة «سالم العلي للمعلوماتية»
حتت رعاية وح�ضور �صاحب ال�سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد،
�أقيم �أم�س ،حفل تكرمي الفائزين يف
الدورة الثامنة ع�رشة بجائزة �سمو
ال�شيخ �سامل العلي رئي�س احلر�س
الوطني للمعلوماتية وذلك بق�رص
بيان.
وو�صل �سموه �إلى مكان احلفل حيث
ا�ستقبل بكل حفاوة وترحيب من
قبل رئي�س جمل�س �أمناء اجلائزة
ال�شيخة عايدة �سامل العلي ال�صباح
و�أع�ضاء اللجنة املنظمة.
و���ش��ه��د احل��ف��ل �سمو ويل العهد
ال�شيخ ن��واف الأح��م��د ،ورئي�س
جمل�س الوزراء �سمو ال�شيخ جابر
امل��ب��ارك ،ورئي�س جمل�س الأم��ة
مرزوق الغامن ،وكبار امل�س�ؤولني
بالدولة.
وب��د�أ احلفل بالن�شيد الوطني ثم
تالوة �آيات من الذكر احلكيم بعدها
�ألقت رئي�سة جمل�س �أمناء اجلائزة
ال�شيخة عايدة �سامل العلي كلمة
قالت فيها« :نحن يف ع��امل واحد
متوا�صل وحدته االت�صاالت ومكنته
التقنيات وطورته االبتكارات ويف
زمن املجتمعات الذكية املتكئة
على الأفكار املتدفقة واملهارات
املتجددة تربز �أهمية �إدارة التحول
الرقمي والتفاعل املعريف».
و�أ�ضافت« :جائزة �سمو ال�شيخ �سامل
العلي للمعلوماتية عاي�شت هذا
العامل فعملت بطموح ع��ال على
ط��رح م��ب��ادرات ت�سهم يف تكوين
دوائ��ر اقت�صادية متقدمة وتهيئ
للدخول يف ال�صناعات الرقمية
داعمة الأعمال الريادية والإبداعات
ال�شبابية تلبية ل��ر�ؤي��ة �صاحب
ال�سمو يف جعل الكويت مركزا
�إقليميا متقدما ماليا وجتاريا
وتقنيا».
وتابعت�« :صاحب ال�سمو� ...إن
الأوطان �إن علت راياتها و�إن �سطعت
مناراتها فب�أمري حليم قائد حكيم

• سموه يكرم إحدى الفائزات

• ...ومع مجموعة من الفائزين املكرمني

عايدة السالم :الجائزة تسعى لتلبية رؤية صاحب السمو لجعل الكويت مركزاً مالي ًا وتجاري ًا وتقني ًا إقليمي ًا
و�أنتم يا �صاحب ال�سمو يعا�ضدكم
ويل ع��ه��دك��م الأم��ي�ن �سفر نقر�أ
فيه املعاين الإن�سانية وامل�آثر
اخلريية ،م�ست�شعرين �أن العبارات
ال تداين ما ت�ستحقون من �شكر وال
تفي ما تقدمون من ف�ضل».
و�أردف��ت�« :أما �سمو الوالد ال�شيخ
�سامل العلي ،ال��ذي تعلمنا منه
معنى البناء الوطني والعطاء
الإن�ساين ف�إن الكلمات تتقا�رص عن
�شكره والإقرار بف�ضله.
وق���ال���ت���« :ص��اح��ب ال�سمو...
�إن الأه���داف العظيمة ال تتحقق
�إال ب���إب��داع املفكرين و�إخ�لا���ص
املتطوعني وق��د ت��واف��ر ذل��ك يف

اجلائزة فابتكرت الأفكار وتكاملت
الأعمال فوجب ال�شكر واالمتنان،
كما وجبت التهنئة للمتميزين
�أ�صحاب الإجنازات الفائزين ب�أف�ضل
امل�رشوعات».
واختتمت ال�شيخة عايدة قائلة:
«�أكرم الله الكويت بالعزة والوئام
و�أنعم عليها بالأمن وال�سالم يف ظل
�صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد
وويل عهده الأمني».
كما �ألقى نائب رئي�س اللجنة املنظمة
العليا ب�سام ال�شمري كلمة اللجنة،
ق��ال فيها« :مت�ضي ج��ائ��زة �سمو
ال�شيخ �سامل العلي للمعلوماتية
يف تنفيذ خطتها اال�سرتاتيجية نحو

 2020وال��ت��ي ت��أت��ي م��ع انعطاف
ال��ع��امل نحو ال��ث��ورة ال�صناعية
الرابعة وتقنياتها اجلديدة و منها
الذكاء اال�صطناعي ،ما يعزز �أهمية
ال�صناعة الرقمية ،وفيما يلي �أبرز
ما �أجنزته اجلائزة يف هذا امل�ضمار:
اال�شرتاك يف تنظيم ملتقى الذكاء
اال�صطناعي مع م�ؤ�س�سة الكويت
للتقدم العلمي وال��ذي ا�ستعر�ض
اخل�برات العاملية و�ألقى ال�ضوء
على امل��ب��ادرات ال��واع��دة حمليا
ودور هذا الذكاء يف التعليم وو�ضع
التو�صيات وخارطة الطريق».
وق��د �ألقى الأم�ين العام لالحتاد
ال���دويل لالت�صاالت هولني جاو

صاحب السمو استقبل عايدة السالم وهولين جاو
ا�ستقبل ���ص��اح��ب ال�سمو
�أم�ير البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد ،بق�رص بيان �أم�س،
رئي�س جمل�س �أمناء جائزة
�سمو ال�شيخ �سامل العلي
للمعلوماتية ال�شيخة عايدة
�سامل العلي ،والأمني العام
لالحتاد الدويل لالت�صاالت
ه���ول�ي�ن ج������او ،وذل����ك
مبنا�سبة ح�صول االحت��اد
على و���س��ام املعلوماتية
وهي �أعلى جائزة تقديرية
متنح للمتميزين من اجلهات
والأفراد.
ح�رض املقابلة وزير �ش�ؤون
ال��دي��وان الأم�يري ال�شيخ
علي اجلراح.

كلمة بهذه املنا�سبة ج��اء فيها:
«�صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح
الأح��م��د ،ي�رشفني �أن �أك���ون هنا
لتلقي جائزة �سمو ال�شيخ �سامل
العلي للمعلوماتية  ،2018و�أقبل
هذه اجلائزة املرموقة بالنيابة
عن جميع �أع�ضاء وموظفي االحتاد
ال�سابقني واحلاليني.
و�أ���ض��اف�« :صاحب ال�سمو� ...إن
االحتاد ي�شكر الكويت على زيادة
م�ساهمتها يف منظمتنا من خالل
وحدتني �إ�ضافيتني .لقد كان بلدك
ع�ضوا ن�شطا يف احتادنا منذ عام
 1959حيث لعب دورا مهما يف
�أن�شطتنا وجمل�س االحتاد».

�شكرا لكم على هذه اجلائزة».
ث��م �أل��ق��ى من�سق جلنة الت�أهيل
ثاليا ال��ف��وزان كلمة اللجنة قال
فيها« :لقد ق��ر�أت اجلائزة حركة
التاريخ وم��ع��امل امل�ستقبل منذ
ن�ش�أتها الأولى عام  2001فطرحت
جائزة املعلوماتية التي امتدت
�إلى الوطن العربي عام  2007وهي
جائزة �سنوية تهدف �إلى �إذكاء روح
املناف�سة بني امل�ؤ�س�سات احلكومية
وهيئات املجتمع املدين وجهات
القطاع اخلا�ص وتتميز باعتمادها
على العمل التعاوين والتطوعي.
وبعد ذلك مت تقدمي عر�ض مرئي عن
جائزة املعلوماتية.

ث��م تف�ضل �صاحب ال�سمو �أم�ير
البالد بتكرمي الفائزين بجائزة
املعلوماتية من اجلهات والأفراد،
ومت تقدمي هدية تذكارية ل�سموه
بهذه املنا�سبة.
وقد غادر �سموه مكان احلفل مبثل
ما ا�ستقبل به من حفاوة وتقدير.
وكرمت جائزة �سمو ال�شيخ �سامل
العلي للمعلوماتية �أم�س الفائزين
يف دورت��ه��ا ال��ـ  18ل��ه��ذا العام
والبالغ عددهم ع�رشة م�شاريع
لدول خليجية وعربية� ،ستة منهم
للقطاع احلكومي واثنان للخا�ص
ومثلهم للمجتمع املدين.
ففي ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي ح�صدت
االمارات ثالث جوائز عن م�شاريعها
«التطبيق الذكي» لوزارة الداخلية
وتطبيق «دب���ي الآن» مل�ؤ�س�سة
حكومة دبي الذكية وتطبيق وزارة
امل����وارد ال��ب����شري��ة والتوطني.
ام��ا قطر فقد اقتن�صت جائزتني
االولى عن م�رشوعها «�صك» التابع
لوزارة العدل والثانية عن املوقع
االلكرتوين ل��وزارة الداخلية ق�سم
اخلدمات االلكرتونية ،فيما ح�صلت
فل�سطني على جائزة واح��دة عن
م�رشوعها «بيئة روافد التعليمية»
التابع ل��وزارة الرتبية والتعليم
العايل.
وفيما يخ�ص القطاع اخلا�ص فكانت
اجلائزة االولى من ن�صيب الكويت
ع��ن م����شروع «امل��ح��ام��ي» التابع
ل�رشكة انظمة اجلودة ،اما اجلائزة
الثانية فح�صلت عليها فل�سطني عن
م�رشوع «اف��ن��دي» التابع ل�رشكة
�أفندي للتكنولوجيا واال�ست�شارات.
ون��ال املجتمع امل��دين جائزتني
اي�ضا االولى عن م�رشوع «املكتبة
الإ�سالمية االلكرتونية ال�شاملة»
التابع جلمعية النجاة اخلريية
واالخرى عن م�رشوع «خدمة ح�سابي
اخلريي» التابع للرحمة العاملية
بجمعية اال�صالح االجتماعي.

ولي العهد التقى أنس الصالح
ا�ستقبل �سمو ويل
ال��ع��ه��د ال�شيخ
ن��واف الأحمد،
ب��ق����صر ب��ي��ان
�أم�������س ،نائب
رئ��ي�����س جمل�س
ال����وزراء وزي��ر
الدولة ل�ش�ؤون
جمل�س ال��وزراء
�أن�س ال�صالح.

• صاحب السمو خالل استقباله الشيخة عايدة السالم وهولني جاو
• سمو ولي العهد خالل استقباله أنس الصالح

النائب األول بحث تعزيز التعاون البريطاني
مع الفريق لوريمير
كتب حم�سن الهيلم:
ا�ستقبل النائب الأول لرئي�س جمل�س
ال����وزراء وزي���ر ال��دف��اع ال�شيخ نا�رص
ال�صباح ،يف ق�رص بيان ،م�ست�شار الدفاع
الأول الربيطاين ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط

الفريق ال�سري ج��ون لورميري ،يرافقه
�سفري اململكة املتحدة لدى البالد مايكل
داف��ن��ب��ورت ،وذل���ك مبنا�سبة زيارته
للبالد.
ومت خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية،
ومناق�شة الأمور واملوا�ضيع ذات االهتمام

امل�شرتك ،ال�سيما املتعلقة باجلوانب
الع�سكرية ،معرب ًا عن عمق العالقات
الثنائية بني البلدين ،وحر�ص الطرفني
على تعزيزها وتطويرها.
ح�رض اللقاء امللحق الع�سكري الربيطاين
لدى البالد العقيد طيار فينلي ماكلني.

• الشيخ ناصر الصباح مستقبالً الفريق جون لورميير

