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 األمير استقبل
رئيس الوزراء

استقبل صاحب السمو 
األمي���ر الش���يخ صباح 
األحمد بقصر بيان صباح 
امس سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئي���س مجلس 

الوزراء.

 األمير كّرم الفائزين بالدورة الثانية لجائزة الكويت اإللكترونية:
تشجيع اإلبداع العلمي لتحقيق التقدم وتعزيز مكانة الكويت علميًا وتكنولوجيًا

صاحب السمو مصافحا احدى الفائزات بحضور م.منار احلشاش ود.علي الشمالن صاحب السمو األمير مكرما أحد الفائزين صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مكرما إحدى الفائزات

صاحب السمو األمير مستقبال قنصلنا العام في لوس اجنيليس عبداللطيف اليحيا بحضور الشيخ د.محمد الصباح

ان ق����ال »ان احملتوى االلكتروني 
متنوع مثل تنوع األزهار وبالتأكيد 
انه وباستمرار هذه الرعاية األميرية 
السامية ستنمو أزهاركم وستكون 
أزه����ار الكويت من أجمل األزهار 

بالعالم«.
 ياصاحب السمو.. لم تكن هذه 
اإلش����ادة لتتحقق لوال رعايتكم 
وتوجيهاتكم الس����امية لالهتمام 
بأبناء وبنات الكويت مبا يعزز من 
وجودنا على خارطة التكنولوجيا 
العاملية بشكل عام وحتت مظلة 
األمم املتحدة بشكل خاص وهذا 
ليس مبس����تغرب على س����موكم 
فلطاملا كانت الكويت فاعلة ومؤثرة 
في جميع منظمات األمم املتحدة 
املختلفة بفضل حنكة س����موكم 

السياسية على مدى السنوات.

مجال جديد

واآلن وبع����د ان تبن����ت األمم 
املتحدة مجال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت ليكون ضمن أولوياتها 
كمجال جديد فقد وفقنا اهلل وبفضل 
توجيهاتكم الن نسير على نهجكم 
وسياستكم احلكيمة لتكون الكويت 
حاضرة ومتارس دورا فاعال ومؤثرا 
في هذا املجال اجلديد فكان ان نالت 
الكويت اعج����اب اجلميع بفضل 
اهتمام س����موكم بإطالق جائزة 
الكويت االلكترونية السنوية التي 
أصبحنا بها نتباهى مبا نحققه من 

نتائج أمام العالم.
 وفي اخلتام ال يسعني إال ان 
أتقدم باسمي وباسم كل الشباب 
الكويتي املتخص����ص في مجال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
بأسمى آيات االمتنان لكم يا صاحب 
السمو األمير ونعدكم باالستمرار 
ف����ي االجتهاد واملثاب����رة والعمل 
لتحقي����ق املزيد م����ن االجنازات 
التي جتعل الكويت اس����ما بارزا 
مؤثرا بل العبا أساسيا في عالم 

التكنولوجيا.
 شكرا يا صاحب السمو األمير 
ش����كرا من القلب وعسى اهلل ان 
يحفظ ديرتنا الغالية حرة كرمية 
والس����الم عليك����م ورحم����ة اهلل 

وبركاته.
وق����د تفضل س����موه بتوزيع 
اجلوائز عل����ى الفائزين، وحضر 
حفل التكرمي وزير شؤون الديوان 
الش����يخ علي  األمي����ري باإلنابة 
اجلراح وكبار املسؤولني بالديوان 

األميري.

بفخر كبير أن متكنا وهلل احلمد من 
اجنازه بنجاح كبير ميكننا ان شاء 
اهلل تعالى من بلورة آفاق جديدة 
له في املستقبل القريب. وها نحن 
نحتفل حتت رعاية سموكم بتكرمي 
الفائزي����ن في هذه اجلائزة أفرادا 
ومؤسس����ات والتي اشترك فيها 
في دورتها الثانية حوالي مائتني 
وخمس����ني مش����روعا في ثمانية 
مجاالت متخصص����ة في املعرفة 
املعلوماتية وبزيادة ملحوظة على 
السنة السابقة للجائزة في دورتها 
األولى وقد اشترك في منافستها 
املؤسس����ات احلكومية وشركات 
القطاع اخلاص واألفراد على نحو 
يدعو حقا للفخر بان يتوافر في 
التقنية  الكويت ه����ذه اإلبداعات 

والفنية املتقدمة.
الس����مو األمير.. لقد  صاحب 
كان للجه����د الذي بذل����ه ابناؤكم 
القائمون على تنفيذ هذا املشروع 
بالغ األثر في النجاح الذي حققته 
املشاريع الكويتية الفائزة سواء 
على املستوى احمللي او العاملي وال 
يسعني إال ان أتقدم بجزيل الشكر 
واالمتنان لألخوات واإلخوة في 
اللجنة التنظيمية العليا للجائزة 
وجل����ان التحكيم وف����رق العمل 

املساندة واجلهاز التنفيذي.
وكلنا أمل في ان تشهد السنوات 
املقبلة ان ش����اء اهلل تعالى لهذا 
املشروع اجنازات اكبر بتوجيهات 
سموكم ورعايتكم له وان تستمر 
ف����ي مجال  الكويتية  املش����اريع 
املعلوماتي����ة ف����ي حتقيق مراكز 
متقدمة محليا وعربيا وعامليا، اكرر 

لرغبة سموكم حرصنا منذ انطالق 
جائزة الكوي����ت االلكترونية في 
دورتها األولى عام 2008 على ان 
تقام اجلائزة وفق معايير عاملية 
بهدف االرتقاء مبس����توى جودة 
املشاريع في الكويت بشكل عام. 
وق����د متثل ذلك بعقدن����ا اتفاقية 
للش����راكة ب����ني جائ����زة الكويت 
العاملية  االلكترونية واجلائ����زة 
للمعلوماتية وهي جائزة احملتوى 
االلكتروني لألمم املتحدة )غايد( 
حيث ينص االتفاق على ان تطبق 
جائزة الكويت االلكترونية كافة 
معايير التقيي����م املعتمدة عامليا 
التحكيم بكوادر  وان تتم عملية 
كويتية حتت إش����راف وحضور 
ممثلني عن اجلائزة العاملية لألمم 
املتحدة لتعزيز الشفافية وااللتزام 
املقابل  الدولي����ة. وفي  باملعايير 
الكويت  تعتبر منافسات جائزة 
االلكترونية هي التصفيات احمللية 
املؤهلة للمش����اركة بالتصفيات 
العاملية لألمم املتحدة. واليوم نحن 
في غاية السعادة يا صاحب السمو 
األمير الن جنتمع بسموكم لنحتفل 
بتكرمي الفائزين بالدورة الثانية من 
جائزة الكويت االلكترونية الذين 
اجتهدوا لتقدمي أفضل ما لديهم من 
إمكانيات علمية وتقنية وأكادميية 
لتطوير مشاريعهم االلكترونية 
رغبة بالفوز باجلائزة والتشرف 
بلقاء سموكم ورفع اسم الكويت 

في احملافل الدولية.
 يا صاحب الس����مو.. كل دول 
العال����م تغبطن����ا.. تغبطنا على 
املس����توى العالي الذي تتميز به 
الفائزة  مش����اريعنا االلكترونية 
وتغبطنا عل����ى ما نحظى به من 
رعاية واهتمام بالغ من سموكم 
لالرتقاء باحملت����وى االلكتروني 
احمللي الذي يؤصل الهوية الكويتية 
في عالم التكنولوجيا على أسس 
علمية سليمة وذلك عند تأسيس 
جائزة الكويت االلكترونية برعاية 

سموكم لتكون جائزة سنوية.
وهاهي أنظار العالم تتجه إلينا 
اليوم تتابعنا وتغبطنا الحتفالنا 
الثانية  لل����دورة  اليوم بفائزينا 
بحضور كرمي من سموكم واسمحوا 
لي بهذه املناسبة بأن انقل حتيات 
املستشار األعلى ملنظمة )غايد( 
باألمم املتحدة س����اربوالند خان 
والذي أخطرناه مساء األمس بأننا 
سنتشرف اليوم بحضور صاحب 
السمو األمير لتكرمي فائزينا فكان 

مفيد يبث آثاره االيجابية باملجتمع 
يخاطبه بلغته ويحمل هويته وهو 
ما يطلق عليه احملتوى االلكتروني 
فما حتتويه األجهزة من معلومات 
هو املهم بل هو األهم بالنس����بة 
لكل العالم فاليوم تتسابق الدول 
املتقدم����ة قبل غيرها لتحس����ني 

محتواها االلكتروني.
ومن هذا املنطل����ق وحتقيقا 

شكري وامتناني لكم يا صاحب 
الس����مو األمير على هذه الرعاية 
الكرمية، والسالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته.
ثم ألقت أمني عام اجلائزة م.منار 
احلشاش كلمة هذا نصها: صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد.. 
في البداية يطيب لي باسمي وباسم 
كل اخواني واخواتي القائمني على 

جائزة الكويت االلكترونية ان أتقدم 
بأس����مى آيات الش����كر والعرفان 
لتفضل س����موكم بتبني ورعاية 
جائ����زة الكويت االلكترونية منذ 
اليوم األول لوالدة فكرتها انطالقا 
من إميان سموكم بضرورة مواكبة 
تطورات العصر وبأهمية خلق بيئة 
تنافسية لتشجيع الشباب الكويتي 
على إنت����اج احملتوى االلكتروني 

احمللي.
فعلى الرغم من انتشار استخدام 
أجهزة التكنولوجيا في كل شيء 
حولنا إال ان هذه األجهزة ستكون 
عدمية الفائدة اذا لم تكن حتتوي 
على معلومات مفيدة تهم املجتمع 
بل ان أجه����زة التكنولوجيا هذه 
تك����ون لها آثأر مدمرة إذا لم تكن 
تستخدم كوعاء حملتوى معلوماتي 

 استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
ظهر أم����س مدير عام مؤسس����ة 
الكوي����ت للتق����دم العلمي د.علي 
الشمالن وأعضاء مجلس اإلدارة 
حيث قدم لس����موه الفائزين في 
الدورة الثاني����ة جلائزة الكويت 
االلكترونية لع����ام 2009/ 2010. 
وقد هنأ سموه الفائزين باجلوائز، 
متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، 
مؤكدا سموه على أهمية تشجيع 
التقدم  العلم����ي لتحقيق  اإلبداع 
التكنولوج����ي ولتعزي����ز مكانة 
الكوي����ت علمي����ا وتكنولوجي����ا 
الوطن  ومضاعفة اجلهود لتقدم 
العزيز وعلو ش����أنه لإلسهام في 

دفع مسيرة التنمية.
وألقى مدير عام مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي كلمة بهذه املناسبة 
هذا نصها: صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد.. يطيب لي 
باسمي وباسم اإلخوة واألخوات 
القائمني على تنفيذ جائزة الكويت 
أتقدم لس����موكم  ان  االلكترونية 
بأسمى آيات الشكر والتقدير على 
رعاية سموكم لهذه اجلائزة منذ 
انطالقتها والى اآلن وهي في سنتها 
الثانية وأثمرت نتائج هي مبعث 
فخر لنا جميع����ا محليا وعربيا 

وعامليا.

رعاية كريمة

وما كان لهذا االجناز ان يكون 
لوال توفيق اهلل سبحانه وتعالى 
ث����م رعايتكم الكرمي����ة وحرص 
س����موكم إلجناح هذا املش����روع 
الذي مكن ألبن����اء الكويت أفرادا 
كانوا أو مؤسسات من ان يبرزوا 
إبداعاتهم في مجال املعلوماتية على 
الوطني وان يتنافسوا  املستوى 
عاملي����ا فيحققوا مراك����ز متقدمة 
وذلك بفوز الكويت مبراكز متقدمة 
وجوائز في املنافس����ات العاملية 
لهذه اجلائ����زة التي جتري حتت 
مظلة األمم املتحدة وكذلك مبراكز 
أخرى على مستوى الدول العربية 
لنفس اجلائزة وهذا دون شك اجناز 
متميز ألبنائك ياصاحب السمو على 

املستويني العاملي والعربي.
صاحب السمو األمير.. لقد قامت 
العلمي  الكويت للتقدم  مؤسسة 
والتي تش����رف برئاسة سموكم 
ملجلس إدارتها مبهامها في تنفيذ هذا 
املشروع الرائد في دورته الثانية 
لس����نة 2010/2009 والذي نشعر 

فائزون: تكريم صاحب السمو يسهم في تحفيز اإلبداع ويثري المحتوى اإللكتروني المحلي
أجمع عدد من الفائزين في الدورة الثانية لجائزة الكويت 
االلكترونية على ان رعاية وحضور صاحب السمو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد حفل تكريمهم اكبر دليل على اهتمام س���موه 
بمجال تكنولوجيا المعلومات وإيمانه الراسخ بتوفير البيئة 

المناسبة لالبداع واثراء المحتوى االلكتروني المحلي.
وق���ال هؤالء الفائزون في تصريحات ل� »كونا« عقب حفل 
التكريم أمس هذا التكريم سيكون حافزا ودافعا لهم لبذل مزيد 
من الجهد واالبداع في المج���ال العلمي وااللكتروني من اجل 

الكويت والصالح العام.
وذكروا ان هذا التكريم وسام فخر واعتزاز على صدورهم 
ودافع لهم للعمل من اجل االرتقاء بالكويت لتواكب آخر تطورات 

عالم التكنولوجيا وااللكترونيات.
وقال الحاصل على المركز االول للجائزة في تصنيف الحكومة 
االلكترونية حول مشروع الربط االلكتروني بين بلدية الكويت 
ووزارة الكهرباء والماء لمعامالت تراخيص بناء السكن الخاص 
احمد عبداهلل المنفوحي انه تشرف بمصافحة صاحب السمو 
األمي���ر في هذا الحفل، معربا ع���ن أمله في ان يكون على قدر 

هذه المسؤولية بعد تكريمه من سموه.
ووصف المنفوحي الذي يشغل حاليا منصب مساعد المدير 
العام لبلدية الكويت لشؤون التطوير والمعلومات التكنولوجيا 
انها لغة العصر واللغ���ة العالمية التي تطور العمل وتقلص 

االجراءات وتمنع التالعب.

من جانبه، أش���اد الحاصل على المركز االول للجائزة في 
تصنيف التراث االلكتروني عبدالعزيز احمد محمد حول موقع 
الدروازة للعمالت والن���وادر وتراث الكويت االصيل بحرص 
صاحب السمو االمير واهتمامه ورعايته لهذه الجائزة، مضيفا 
ان هذا الحرص هو احد اس���باب نجاح الجائزة واستمرارها 

عاما بعد عام.
وقال ان صاحب السمو األمير حث باقي الشباب الكويتي على 
المشاركة في هذه الجائزة حتى يساهموا في اثراء المحتوى 
االلكتروني ويزيدوا المواقع االلكترونية الكويتية التي تشرف 

الكويت على مستوى العالم.
ب���دوره أعرب الحاصل على المرك���ز األول في الجائزة في 
تصنيف العلوم اإللكترونية ومدير وحدة المجهر اإللكتروني 
في كلية العلوم بجامعة الكويت د.علي بومجداد حول موقع 
التحكم عن بعد بمجهر إلكتروني ماس���ح على االنترنت عن 

شكره لسمو األمير لرعايته الجائزة وتشجيعه الباحثين.
واضاف ان من شأن هذا التكريم ان يشجع باقي الباحثين 
في جامعة الكويت ويحفزه���م على االجتهاد ومحاولة الفوز 

بهذه الجائزة في دورتها الثالثة.
من جهته أعرب الحاصل على المركز األول في الجائزة في 
تصنيف التجارة اإللكترونية الشيخ ناصر علي الخليفة حول 
موقع توصيل دوت كوم االلكتروني عن فخره واعتزازه بفوز 
موقعه االلكتروني بالجائزة، مضيفا ان التكريم س���يكون له 

اكبر األثر وسيدفع بجميع القائمين على هذا الموقع االلكتروني 
من أجل االستمرار في التميز والتفوق.

واعتبر الشيخ ناصر رعاية وحضور صاحب السمو األمير 
للحفل »وساما نضعه على صدورنا ونفتخر به ليس فقط في 

هذا المجال بل في كل المجاالت«.
من جانبه، أعرب الحاص���ل على المركز األول في الجائزة 
في تصنيف الصحة اإللكترونية واستش���اري الغدد والسكر 
في مستشفى مبارك د.عبدالمحسن الشمري عن موقع رعايتك 
من بيتك على االنترنت عن الشعور بالفخر واالعتزاز إلشادة 
صاحب الس���مو االمير بموقع الصحة اإللكتروني الذي يقدم 
النصائح لمرضى السكر ويشرح لهم أحدث الطرق المبتكرة 
للعالج، مبينا ان هذا التكريم من سمو األمير دليل على تواصل 

سموه مع أبنائه العاملين في المجال الصحي.
ب���دوره قال الحاص���ل على المركز األول ف���ي الجائزة في 
تصنيف االحتواء اإللكتروني يعقوب الفيلكاوي عن مشروع 
نظام توجيه المكفوفين انه يهدف من المش���روع الى خدمة 
فئة المكفوفين، مبينا ان هذا التكريم سيكون حافزا له لمزيد 
من العمل التطوعي لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة من اجل 

مساعدتهم على التغلب على إعاقتهم.
من جهتها أكدت األمين العام للجائزة منار الحشاش حرص 
صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء على وجود مشروع يحتوى الجيل الصاعد فيما يخص 

مج���ال تكنولوجيا المعلومات واالتص���االت ويوجههم نحو 
االستخدامات السليمة لها.

وأشارت الى وجود تنافس ش���ديد بين جميع المتقدمين 
لنيل الفوز بهذه الجائزة، وهو األمر الذي يصب في مصلحة 
الكويت، مدللة على ذلك بأن معظم المشاريع التي تم تقديمها 
في الدورة الثانية له���ذه الجائزة كانت متميزة وفاقت العدد 

الذي قدم في الدورة االولى.
وأكدت اهمي���ة ارتباط جائزة الكويت االلكترونية بجائزة 
االمم المتحدة للمحتوى االلكتروني، مضيفة »نحن لنا الشرف 
ان نظهر كدولة الكويت أمام منظمة قايد في االمم المتحدة بأن 
اهتمامنا بالمحتوى االلكتروني المحلي هو بمبادرة من صاحب 
الس���مو األمير، وبالتالي هذا االهتمام سيفتح لنا آفاقا جديدة 

كجيل متطور ويسعى لمتابعة التكنولوجيا«.
من جانبه���ا، ق�ال�ت عض�و فريق الدع�����م ال�ف�ني لل�جنة 
الت�ح��كيم للجائزة أسماء العتيق ان رعاية وحضور صاحب 
السمو األمير لهذه الجائزة »ش���رف كبير«، معربة عن أملها 
في ان تساهم الجائزة في رفع اسم الكويت عاليا في المحافل 

الدولية.
وأوض�حت العتي���ق ان دور فريق الدع���م الفني للجائزة 
ينحصر في تسلم المشاريع من المشاركين في الجائزة والقيام 
بتركيب وتشغيل هذه المشاريع ألعضاء لجنة التحكيم أثناء 

فترة التحكيم.

األمير استقبل اليحيا والعدساني
اس��تقبل صاحب الس��مو األمير الش��يخ صباح 
األحمد بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الش��يخ د.محمد الصباح 
حيث قدم لس��موه عبداللطي��ف علي اليحيا قنصال 
عاما للكويت لدى مدين��ة لوس اجنيليس بالواليات 
املتحدة األميركية حيث ادى اليمني الدس��تورية امام 
سموه مبناسبة تسلمه مهام منصبه اجلديد. وحضر 
مراس��م اداء القسم وزير ش��ؤون الديوان األميري 

باإلنابة الشيخ علي اجلراح.
كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحم��د بقص��ر بيان صب��اح امس رئي��س ديوان 

احملاسبة عبدالعزيز العدساني.

د.علي الشمالن يلقي كلمته سمو األمير مصافحا أحد الفائزين

الشمالن: نفخر بأن لدينا إبداعات ونأمل أن تستمر مشاريعنا في تحقيق مراكز متقدمة عالميًا 

الحشاش: دول العالم تغبطنا على المستوى العالي الذي تتميز به مشاريعنا اإللكترونية


