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تقديرًا لما أحدثته من تحوالت أسهمت في بناء المواطن العربي وحضارته اإلنسانية

جائزة سالم العلي تمنح وسام المعلوماتية لـ»عرب سات«
امناء جائزة  أعلن مجلس 
العلي  الش���يخ س���الم  سمو 
للمعلوماتية ان املجلس قرر 
منح »وسام املعلوماتية« هذا 
العام الى املؤسس���ة العربية 
لالتص���االت الفضائية »عرب 
سات«، تقديرا ملا أحدثته من 
حتوالت أسهمت في بناء املواطن 
العربي وحضارته االنسانية 
ف���ي املج���االت املختلفة، وما 
حققته من ربط ألطراف الوطن 
العربي بأحدث ما توصلت اليه 
تقنية االتصاالت، وملا تتميز 
به هذه املؤسس���ة من تقنية 
البث الفضائي الرقمي، وادخال 
خدم���ات االنترن���ت املرتبطة 
بهذا البث، والريادة في مجال 
االتصاالت الفضائية، والتطور 

التقني املستمر.
واعلن مجلس امناء اجلائزة 
ان مراس���م تقليد هذا الوسام 
ملؤسسة »عرب سات« ستتم 
في احلفل اخلتامي الذي سيقام 
حتت الرعاية السامية واحلضور 
الكرمي لصاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
العربية  وتعد املؤسس���ة 
لالتص���االت الفضائية »عرب 
س���ات« أكبر مش���غل لألقمار 

الصناعية في منطقة الشرق 
افريقيا، فقد  االوسط وشمال 
اس���تطاعت ان تؤثر في أكثر 
من 164 مليون مشاهد في اكثر 
من 80 بلدا عربيا واجنبيا، وان 
تربط بني اطراف الوطن العربي 
باستخدام احدث ما توصلت اليه 

وتكنولوجيا االتصاالت بأنها 
وضعت أول قمر صناعي عربي 
في الفضاء، كما انها تعد اول 
مؤسس���ة تقدم تقني���ة البث 
الرقمي في املنطقة،  الفضائي 
ومن اوائل املؤسسات في ادخال 
خدمات االنترنت املرتبطة بالبث 

استراتيجيات ناجحة مواكبة 
للتنمية املؤسسية واملعلوماتية 
كان سببا في حصول البيت على 
املزيد من اجلوائز التقديرية، 
وأعرب عن تطلعات البيت من 
القادمة  خالل اس���تراتيجيته 
 )2016/2015  �  2012/2011(
بالتوص���ل ملخرج���ات فائقة 
اجلودة وتطورات مؤسس���ية 

تنافسية.
في اإلطار جاءت كلمة مدير 
التخطي���ط والتطوير  مكتب 
التي  املط���وع  ن���زار  اإلداري 
تناول فيها مسيرة التخطيط 
االستراتيجي للبيت واملبادئ 
األساسية للعمل االستراتيجي 
الواقعية  )العمل اجلماع���ي، 
التكام������ل،  واملوضوعي���ة، 
التوافق( وم���دى أهمية تلك 
النجاحات  املبادئ لتحقي���ق 
للمؤسس���ة عب���ر س���نوات 

االستراتيجية.

اوضحت أن���ه مت تبني منهج 
االدارة باألهداف وفق توجهات 
العلي���ا للبيت والتي  االدارة 
جاءت مؤكدة على مش���اركة 
جمي���ع مس���ؤولي وموظفي 
املؤسسة بوضع أهداف وحدتهم 
اإلدارية، حتقيقا ملبدأ الشفافية 
ورفع درجة رضا العاملني مما 
يعزز االلتزام بتنفيذ األهداف 
العام���ة للمؤسس���ة خ���الل 
سن�����وات االستراتيجية وما 
س���يتبع ذلك من أثر في رفع 
مس���توى االنتاجي���ة واألداء 
املؤسس���ي للبي���������ت، كما 
استعرضت من خالل احملور 
الثاني ش���رح مفهوم مكونات 
االستراتيجية القادمة املتمثلة 
في »الرؤية، الرسالة، األهداف 
العامة، املشاريع االستراتيجية، 
األهداف املرحلية، اإلجراءات« 
وتناول���ت من خ���الل احملور 
الثالث عرض البرنامج الزمني 

تقنية االتصاالت، ووسائل البث 
الرقمي، وان جتسد  الفضائي 
الطموحات والتطلعات املشتركة 
ألبناء االمة في عصر االنفتاح 

والتواصل غير احملدود.
وقد متيزت »عرب سات« في 
مجال تقانة املعلومات واالعالم 

من جانب آخر، قدمت خالدة 
حذيفة من مكت���ب التخطيط 
والتطوي���ر اإلداري عرض���ا 
ملراحل اعداد استراتيجية بيت 
الزكاة للسنوات )2012/2011 � 
2016/2015( م���ن خالل ثالثة 
مح���اور: أوله���ا حتديد منهج 
التخطيط االستراتيجي حيث 

العربي،  الوطن  الى  الفضائي 
انه���ا تع�����د من  عالوة على 
النماذج الناجحة في التعاون 
العربي املش���ترك، فهي تعمل 
بفري���ق عربي خال���ص عالي 
التأهي���ل واخلب���رة منذ عام 
أفرادا من جميع  1988 ويضم 
العربية، وقد تب���وأت  الدول 
املرك���ز االول بني املش���غلني 
عن الشرق االوسط وجنوب 
املتوس����ط، كما حازت املركز 
التاسع م�������ن حيث احلجم بني 
أفضل مشغلي االقمار الصناعية 

في العال����م.
اجلدي���ر بالذكر ان مجلس 
أمن���اء اجلائزة قد ق���رر بدءا 
م����������ن 2007 من���ح جائزة 
تقديري�����ة س���نوية »وسام 
املعلوماتي���ة« � وهو أعلى ما 
� لش���خصية  تقدمه اجلائزة 
)عام���ة أو اعتباري���ة( ذات 
اسهامات متميزة في مجاالت 
التنمية املعلوماتية، وقد منح 
هذا الوسام في عام 2007 الى 
االستاذ د.احمد نظيف رئيس 
مجلس الوزراء في جمهورية 
مصر العربية، كما مت منحه في 
عام 2008 الى مكتبة االسكندرية 

في جمهورية مصر العربية.

عق���د مكت���ب التخطي���ط 
لبي���ت  اإلداري  والتطوي���ر 
ال���زكاة اجتماعا لالطالع على 
مراحل اعداد اس���تراتيجيته 
املقبل���ة بحضور مس���ؤولي 
بيت الزكاة، وأك���د مدير عام 
البي���ت عبدالقادر العجيل في 
كلمته الت���ي ألقاها في اللقاء 
االفتتاح���ي على اهمية العمل 
االستراتيج�������ي للمؤسسة 
الزكاة  ومدى حرص بي������ت 
على موائمة استراتيجته املقبلة 
مع التوجه���ات العامة للدولة 
وف���ق م���ا ورد ببرنامج عمل 
احلكومة للفصل التش���ريعي 
الثال���ث عش���ر )2010/2009 � 
2013/2012( واخلطة االمنائية 
للدولة )2011/2010 � 2014/2013(، 
كما اوضح ان ما مت حتقيقه من 
اجنازات كمية ونوعية خالل 
السنوات السابقة في ظل اداء 
مؤسس���ي متميز وعلى ضوء 

التالية »بدء  ملراحل االع���داد 
الراهن، إعداد  دراسة الوضع 
واعتماد وثيقة االستراتيجية 
من قب���ل مجل���س ادارة بيت 
الزكاة، اعداد اخلطة اخلمسية 
الكمية للمشاريع  واملؤشرات 
االس���تراتيجية، اعداد اخلطة 
السنوية األولى )2012/2011(، 
البدء بتنفيذ االستراتيجية في 

أبريل 2011«.
وقد مت في ختام اللقاء فتح 
باب النقاش واحلوار للحضور 
من مس���ؤولي بيت ال������زكاة 
حيث ج���رى تداول العدي�����د 
م���ن األفكار الت���ي حتث على 
العمل  االبداع واالبت���كار في 

املؤسسي.
وقد اختت���م اللقاء بكلمات 
شكر وثناء من مدير عام بيت 
الزكاة للمسؤولني على جهودهم 
وعطائهم لتنفيذ مشاريع البيت 

االستراتيجية.

يوسف املعراج خالل لقائه سفير موريتانيا

وسام »املعلوماتية«شعار »عرب سات«

الحشاش: 45 مشروعًا مرشحة 
للفوز بجائزة الكويت اإللكترونية

سفير موريتانيا: »الهالل األحمر« تلعب 
دورًا مهمًا في دفع عجلة النمو في بالدنا

وصف سفير موريتانيا لدى 
الكويت حمادي ولد اميمو مستوى 
الكويتية   � العالقات املوريتانية 
باملتميزة والعريقة والتاريخية في 
كل املجاالت مؤكدا انها مبنية على 

األخوة العربية واإلسالمية.
وقال اميمو ل����� »كونا« عقب 
زيارته الى جمعية الهالل األحمر 
ان العالق����ات ب����ني البلدين قوية 
ومستمرة وحتظى بدعم من القيادة 
الكويتية وخاصة برامج التنمية 

والبناء في موريتانيا.
واشاد بالدعم الكويتي لبالده 
متحدثا عن العالقات املمتازة التي 
جتمع البلدين على املس����تويات 
السياسية واالقتصادية، مشيرا 
الى ان الكويت وشعبها قدما الكثير 
للشعب املوريتاني ملساعدته على 
تخطي األزمات معبرا عن امتنانه 

لهذه املساعدة.
وأوضح ان للكويت اثرا ايجابيا 
النمو االقتصادي  في دفع عجلة 

واالجتماعي ملوريتانيا، مشيرا الى 
ما قدمه الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادي����ة العربية لبلده لدفع 
عملية التنمية والبنية التحتية.

وقال اميمو ان زيارته للهالل 
تهدف الى تعزيز التواصل مؤكدا 
ان اجلمعي���ة تلعب دورا كبيرا 
العالم كافة وفي موريتانيا  في 

بشكل خاص.
من جهته استعرض مدير إدارة 
الك����وارث في اجلمعية يوس����ف 
املعراج أمام السفير نشاط »الهالل« 
ودورا اإلنساني سواء على املستوى 
احملل����ي أو اخلارجي مؤكدا عمق 
العالقات بني البلدين في ش����تى 

املجاالت.

العامة  كون����ا: قالت األمين����ة 
جلائزة الكويت االلكترونية م.منار 
احلشاش ان جلنة حتكيم الدورة 
الثاني����ة للجائ����زة توصلت الى 
املشاريع الفائزة لهذا العام وعددها 
45 مشروعا من تصنيفات اجلائزة 
الثمانية.  واضافت احلش����اش ل� 
»كونا« أمس انه سيتم االعالن عن 
تلك املشاريع قريبا بعد اعتمادها 
بش����كلها النهائي من قبل اللجنة 
العليا للجائزة واملدير العام ملؤسسة 
الكوي����ت للتقدم العلم����ي د.علي 
الش����مالن. وأفادت بأن اجتماعات 
جلنة التحكيم كانت بحضور وادارة 

ممثلني عن اجلائزة العاملية للمعلوماتية وهي جائزة 
احملتوى االلكترون����ي املعتمدة من قبل األمم املتحدة 
)غايد( مبينة ان اللجنة ضمت 18 عضوا كويتيا وكويتية 
متخصصني في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وتصنيفات اجلائزة الثمانية. واضافت ان املشاريع 
االلكترونية التي تنافست في اجلائزة تنوعت بني مواقع 
اإلنترنت والبرمجيات التي تعمل على أجهزة الكمبيوتر 
والبرمجيات املنفذة على األجهزة التي تعمل بلمس 
الشاشة أو األجهزة املثبتة في األماكن العامة لتقدمي 
اخلدمات وامتام املعامالت واملعروفة ب� »كيوسك«. كما 
تنافس عدد كبير من املشاريع التي تتضمن برمجيات 
الهواتف النقالة واألجهزة املساعدة الرقمية وألعاب 
الڤيديو وأنظمة مستحدثة كليا مت تطويرها من خالل 

ربط أكثر من جهاز الكتروني مبينة 
ان املشاركات كانت من قبل شركات 
ومؤسسات حكومية وجمعيات نفع 
عام وأفراد. واشارت احلشاش الى 
ان ممثلي اجلائزة الدولية أشادوا 
باملس����توى العال����ي للمحكم����ني 
الكويتيني وبخبرتهم وأدائهم في 
اجتماعات التحكيم التي استغرقت 
أسبوعا حيث طبقوا معايير التقييم 
واستخدموا النظام اآللي للتقييم 
املعتمدة من قبل اجلائزة العاملية 
للمعلوماتية. يذك����ر ان اجلائزة 
تنظمها مؤسس����ة الكويت للتقدم 
العلمي برعاية صاحب السمو األمير 
بهدف خلق بيئة تنافسية إلثراء احملتوى االلكتروني 
احمللي وهي اجلائزة املعتمدة في الكويت من قبل اجلائزة 
العاملية للمعلوماتية )جائزة احملتوى االلكتروني لألمم 
املتحدة – غايد(. وخصصت املؤسسة جوائز نقدية تبلغ 
50 ألف دينار سنويا وتشكلت جلنة عليا تشرف على 
استراتيجية واعمال اجلائزة وتضم ممثلني من جهات 
مختلف����ة بالكويت ذات صلة بتكنولوجيا املعلومات 
وهي اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات ومعهد 
الكويت لألبحاث العلمية والشركة الوطنية ملشاريع 
التكنولوجيا وكلية الهندسة والعلوم في جامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجمعية 
املهندسني الكويتية وجمعية تقنية املعلومات والنادي 

العلمي الكويتي.

سيتم اإلعالن عنها بعد اعتمادها بشكلها النهائي

عقد اجتماعًا استعرض فيه ما تم تحقيقه من إنجازات

العجيل: موائمة إستراتيجية بيت الزكاة مع التوجهات العامة للدولة

م.منار احلشاش

عبدالقادر العجيل

التعامل مع املتظاهرين

نقل أحد املصابنياملشاركون في التمرين

تطويق السفارة األميركية حلمايتها

وحدات الحرس الوطني نجحت في تأمين مبنى السفارة األميركية من أي عمل تخريبي

بحضور قائد الشؤون االمنية باحلرس الوطني العميد الركن 
خالد عبدالعزيز محمد، اختتمت وحدات احلرس الوطني مترينا 
ميدانيا استكماال لتمرين »نصر 8« بالسفارة االميركية بالتعاون 

.M.P.R.I مع شركة التطوير االميركية
واشتمل التمرين امليداني على فرضية ورود بالغ من السفارة 
االميركي���ة عن جتمهر متظاهرين خارج الس���فارة لتقوم كتيبة 
حماية وتأمني املنشآت الثانية من قيادة الشؤون االمنية باحلرس 

الوطني بتطويق الس���فارة امنيا والتعام���ل مع احلدث وحماية 
الس���فارة وافرادها من العناصر املتظاهرة حيث مت طلب اسناد 
واس���تدعاء كتيبة االمن الداخلي من قيادة الش���ؤون العسكرية 
لتأمني وحماية مبنى الس���فارة االميركي���ة من اي عمل تخريبي 
يصدر من املتظاهرين والقبض على العناصر املخربة ليتم تطهير 
مبنى السفارة بالوقت والشكل املطلوبني وحماية افرادها من اي 

اضرار محتملة.

من جانبه اكد قائد الشؤون االمنية باحلرس الوطني العميد 
الركن خال���د عبدالعزيز محمد ان الهدف م���ن التمرين هو رفع 
جاهزية وكفاءة رجال احلرس الوطني ومدى التعاون القائم بني 
جميع وحدات احلرس الوطني في تنفيذ املهام املوكلة إليهم على 
اكمل وجه وباكتساب اخلبرة واملهارة امليدانية بشكل مباشر من 
شركة التطوير االميركية M.P.R.I ملا له من فائدة تنعكس ايجابا 

على رجال احلرس الوطني.

واشاد العميد الركن خالد عبدالعزيز بجميع املشاركني على ما 
بذلوه من متيز وجهد واضح في التمرين واملستوى الراقي الذي 

ظهر به كل من شارك في التمرين.
حض���ر التمرين ركن عمليات وتدريب بقي�������ادة الش���ؤون 
العس���كرية العقيد الركن خال���د ش���بيب راكان وركن عمليات 
وتدريب العقيد فهد سليمان علي وكبار القادة والضباط باحلرس 

الوطني.

M.P.R.I اختتمت تمرين مراكز القيادة »نصر 8« بالتعاون مع شركة التطوير األميركية


