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فهد السالم كرّم متطوعي جائزة سالم العلي للمعلوماتية مبنح امليداليات الذهبية والفضية والبرونزية ملن أمتّوا 9 و6 و3 سنوات على التوالي

العلي: متطوعو »املعلوماتية« استلهموا جهودهم من مسيرة »قائد العمل اإلنساني«
السمو اإلنسانية واخليرية 
فجاءت أعمالهم نسيجا متينا، 
خيوطه االجته���اد، وحلمته 
التعاون، وقدمت لهم الشكر 
واالمتنان ودعوات مبزيد من 

التميز واإلتقان.
وقد شهدت أعمال الدورة 
الرابعة عش���رة زخما كبيرا 
وأنش���طة متنوعة س���اهم 
املتطوعون فيها بشكل إيجابي 
بدءا من إطالق منصة الشيخ 
صباح األحمد للعمل اإلنساني 
باللغتني العربية واإلجنليزية 
والتي مت إجنازهما في وقت 
قياسي، حيث تزامنت النسخة 
العربية م���ع احتفالية األمم 
املتحدة مبنح س���موه اللقب 
األممي املس���تحق بتسميته 
قائدا للعمل اإلنساني، وتسمية 
الكويت مركزا للعمل اإلنساني 
لتنجز اجلائزة بعدها بأيام 
املنصة باللغ���ة اإلجنليزية 
إلتاحة الفرصة أمام أصدقاء 
العالم  الكويت من ش���عوب 
التهنئ���ة لصاحب  بتق���دمي 
السمو، وقد حققت »املنصة« 

جناحا باهرا.
كما برزت جهود املتطوعني 
خالل أعمال اجلائزة املعلوماتية 
في دورتها الرابعة عشرة مبا 
اش���تملت عليه من تغييرات 
جذرية قدم من خاللها فريق 
اجلائزة املعلوماتية الذي مت 
تشكيله من متطوعي اجلائزة 
أعم���اال كبيرة ف���ي عمليات 
احلصر والتأهيل لقرابة 20 
ألف موقع إلكتروني وتطبيق 

ذكي عالوة على املتطوعني من 
كبار الشخصيات والكفاءات 
العربية ف���ي مجلس حتكيم 
اجلائ���زة املعلوماتي���ة مما 
نتج عنه ف���وز 5 من املواقع 
اإللكترونية، و5 من تطبيقات 

الهواتف الذكية. 
وكان للمتطوعني أيضا دور 
بارز فيما استضافته اجلائزة 
من فعاليات مهمة منها مجلسان 
للح���وار اس���تضاف أولهما 
)مجلس احل���وار اخلامس( 
بحضور نخبة من املختصني 
سبل احلماية من »القرصنة 
اإللكترونية«، وناقش أعضاء 
مجل���س حتكي���م اجلائ���زة 
املعلوماتية في مجلس احلوار 
السادس »الصناعة املعلوماتية 
ف���ي املواق���ع والتطبيق���ات 
العربية«، كما عقدت اجلائزة 
دي���وان املعلوماتي���ة الرابع 
وال���ذي اس���تضاف مخترع 
الرقمية س���تيفن  الكامي���را 
ساس���ون، وال���ذي ناق���ش 
الرقمية  بدوره املستحدثات 
بني منظور مخترعيها وواقع 

ممارسيها.
وتعتمد اجلائزة على جهود 
املتطوعني كركيزة أساس���ية 
لتحقيق املشروع املعلوماتي 
التنموي الذي تنهض به، حيث 
اس���تطاعت على مدار أربعة 
عشر عاما كس���ب مصداقية 
وطنية وعربي���ة مكنتها من 
اس���تقطاب نخبة من خيرة 
الشباب املتطوعني ليخدموا 
الهدف ال���ذي من أجله قامت 

اجلائزة، وليساهموا في جناح 
فعالياتها ورفع علم الكويت 
عاليا على الصعيدين العربي 

والدول���ي، وجنحت اجلائزة 
خالل تلك الفترة في تكوين 
أكب���ر ش���بكة م���ن اخلبراء 

خطوة أضافت م���ن خاللها 
اجلائزة مسارا جديدا ملجاالت 
التط���وع التقليدي، وأتاحت 

التقانة  املتطوعني في أعمال 
الكويت  املعلوماتي���ة م���ن 
العربي والعالم في  والوطن 

الفرصة ألبناء الكويت والوطن 
العربي خلوض تلك التجربة 

الغنية.

كّرم رئيس مركز فهد السالم 
حلوار احلضارات الشيخ فهد 
س���الم العلي، املتطوعني في 
أعمال ال���دورة ال� 14 جلائزة 
س���مو الشيخ س���الم العلي 
للمعلوماتية، وذلك في قصر 
بيان العامر برعاية وحضور 
رئيسة مجلس األمناء الشيخة 

عايدة سالم العلي.
امليدالية  وقد حصل على 
الذهبية من أكمل 9 أعوام من 
التطوع ف���ي أعمال اجلائزة، 
وعل���ى امليدالية الفضية من 
أكمل 6 أعوام، بينما حصل على 
امليدالية البرونزية من أكمل 3 
أعوام، وحصل املتطوعون في 
هذه الدورة على شهادات تقدير 
معتمدة من رئيس���ة مجلس 
األمناء الشيخة عايدة سالم 
العلي. وقد ثمنت الش���يخة 
عايدة، جهود املتطوعني في 
أعمال الدورة الرابعة عشرة 
خالل كلمتها باحلفل اخلتامي 
لتكرمي الفائزين والذي حظي 
برعاي���ة وحض���ور صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حيث لفتت الشيخة 
عايدة إلى أن العام الرابع عشر 
من تاريخ اجلائزة شهد نقلة 
نوعية كبيرة بتدشينه منصة 
الشيخ صباح األحمد للعمل 
اإلنساني، والذي شارك فيه 
املتطوعون بجهود متميزة، 
مشيرة إلى أنهم استناروا في 
تلك اجله���ود بالقيم النبيلة 
الت���ي عززته���ا ف���ي نفوس 
الكويتي���ني جه���ود صاحب 

الشيخة عايدة سالم العلي تتوسط املتطوعني

الشيخ فهد السالم مكرما م.بسام الشمري

افتتاح ناجح للمهرجان التسويقي بنادي ضباط اجليش

املجدلي: »الهيكلة«
يدعم املشاريع الشبابية

فوزي املجدلي والرائد بدر القبندي خالل جولة في املعرض

اسامة دياب

حتت رعاية أمني عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة فوزي املجدلي، أقام البرنامج يوم اجلمعة املاضي 
املهرجان التسويقي للشباب بالتعاون مع نادي ضباط اجليش بحضور 
مدير نادي ضباط اجليش بوزارة الدفاع الرائد بدر القبندي. ويأتي 
هذا املهرجان مع خطط البرنامج لتشجيع الشباب الكويتي للعمل 
في املجال احلرفي والصناعات اليدوية، وقد ش����ارك في املهرجان 
24 مشاركا من مختلف األنشطة واحلرف اليدوية املختلفة. وأشاد 
املجدلي مبشاركة الشباب في املهرجان، الفتا إلى أنه يساهم في دفع 
عجل����ة التنمية االقتصادية للبالد كما حثهم على املزيد من العمل 
والعطاء وتطوير أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة، مبديا استعداده 
شخصيا وبرنامج إعادة الهيكلة لتوفير جميع اإلمكانات لهم وتذليل 

العقبات التي تواجههم إلجناح مشاريعهم.
م����ن جهة أخرى، أعرب مدير نادي ضب����اط اجليش الرائد بدر 
القبندي عن سعادته ملشاركة برنامج إعادة الهيكلة في هذا املهرجان 
املتميز الذي يس����اهم في احتضان الشباب ورعايتهم وتوجيههم 

للعمل بالقطاع اخلاص وتبني مشاريع صغيرة لهم.


