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سمو نائب األمير متوسطا الشيخة أمثال األحمد والشيخة عايدة سالم العلي والشيخ مبارك الدعيج ود. ميمونة الصباح 
ونادر معرفي وخليل أبل وصالح العسعوسي  )كرم ذياب( الشيخة عايدة سالم العلي تقدم هدية تذكارية لسمو نائب األمير وولي العهدسمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد يسجل حضوره إلكترونيا 

ممثاًل بسمو ولي العهد وبحضور عدد كبير من النواب والشيوخ والوزراء

برعاية صاحب السمو جائزة الشيخ سالم العلي للمعلوماتية كّرمت فائزيها
أمناء  قّدمت رئيس����ة مجلس 
جائزة س����مو الشيخ سالم العلي 
للمعلوماتية الشيخة عايدة سالم 
العل����ي، لصاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد خالص الشكر 
واالمتنان الهتمامه البالغ وحرصه 
الشديد على ريادة الكويت لركب 
املجتمع املعرفي املعاصر راجية اهلل 
ان يعيد سموه إلى أرض الوطن 

ساملا معافى.
كالم الشيخة عايدة جاء خالل 
حفل تكرمي الفائزين باجلائزة الذي 
الس����مو برعايته،  شمله صاحب 
وناب عن صاحب الس����مو سمو 
نائب األمير وولي العهد الش����يخ 

نواف األحمد.
السالم  وقالت الشيخة عايدة 
في كلمة، »لق����د حتول العالم في 
هذا الق����رن من مجتمع املعلومات 
إلى مجتمع املعرف����ة، حيث أدت 
العوملة والتقان����ة االتصالية إلى 
تكوين دوائر معرفية كونية يشارك 
اثرائها تفكير فردي وجمعي  في 
متحرر من قيود احلدود وعوائق 
املسافات، وتتنافس على اإلفادة 

منها الشعوب واملجتمعات.
وأضافت، قد استشرفت اجلائزة 
منذ انطالقته����ا األولى هذا األفق 
أركان االجتاه  الكوني، فأرس����ت 
املعلوماتي واملعرف����ي، وحركت 
الذه����ن العربي ليواك����ب اإلبداع 
العاملي، وحني نتأمل الواقع يحدونا 
التفاؤل إلى مستقبل تتضافر فيه 
اجله����ود، وتتكامل في����ه األفكار، 
لتحقيق التغيير املنشود الذي ال 
يحتمل تباطؤا أو تأخيرا، فحركة 
التاريخ تتجاوز العقول الساكنة 

واملجتمعات النائمة.
وخاطبت الشيخة عايدة ممثل 

مشروعات علمية وبحثية مشتركة 
تدعم تطلعات حكومات وشعوب 

املنطقة. 
واضاف، لقد استشعرت اململكة 
الس����عودية في مرحلة  العربية 
مبكرة أهمية هذا القطاع ودفعت 
مبشروعات كبيرة لالستفادة من 
تطورات����ه، وعمل����ت مدينة امللك 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية على 
تصميم وتنفيذ برامج تدعم القدرات 
الوطنية والبنية التحتية وتخدم 

التوجه نحو املجتمع املعرفي. 
وزاد: باإلضافة الى دور املدينة 
ومهامها في دعم البحث العلمي في 
مجال تقنية املعلومات، عملت على 

صاحب الس����مو قائلة: ان ذاكرة 
الكوي����ت في هذا العام تتألق ب� 3 
منارات تتعانق محتفية بالوطن 
احلبي����ب، حيث أض����اءت منارة 
األعوام ال� 5 من����ذ تولي صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد مقاليد 
احلكم، وش����عت أنوار ال� 20 عاما 
التي مضت على التحرير، وال� 50 
عاما على االستقالل، وقد تشرفت 
اجلائ����زة في عامها العاش����ر عام 
يوبيلها البرونزي مبصافحة تلك 

األنوار الوطنية اخلالدة.
ثم وجهت كلمته����ا للمكرمني 
قائلة، اما أنتم أيها الفائزون فقد 
متيزمت باالبتكار، وتفوقتم باإلتقان، 

كما قدم الش����كر لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد لرعايته 
الكبيرة للعلم والعلماء، وللقائمني 
على جائزة سمو الشيخ سالم العلي 
للمعلوماتية وملجلس أمنائها، ملا 
يبذلون من جهود كبيرة في خدمة 

املعلوماتية والتقانة االتصالية.
وأضاف، إن مبادرات الكويت في 
تأسيس العديد من األنشطة التي 
تدعم العلم واملعرفة، وجهودها في 
مجال التنمية االقتصادية في العالم 
العربي من السمات التي متيزت 
بها الكويت في مراحل مختلفة من 
تاريخها، ونحن ننظر في اململكة 
العربية السعودية لهذه املبادرات 

التهاني والتبريكات،  فلكم أجمل 
ولشركائنا املتطوعني من األفراد 
الذين سموا بالتطوع،  واجلهات 
وأبدعوا بالعطاء، صادق التحية 

واالحترام.
وألقى نائب رئيس مجلس مدينة 
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 
األمير تركي بن سعود كلمة عبر 
فيها عن سروره بتسلم اجلائزة 
التقديرية )وس����ام املعلوماتية( 
الت����ي تعد أعلى ما متنحه جائزة 
سمو الشيخ سالم العلي الصباح 
للمعلوماتية، وأش����اد مببادرات 
الكويت في تأس����يس العديد من 
األنشطة التي تدعم العلم واملعرفة، 

بكثير من االحترام والتقدير.
امللك  إنن����ا في مدين����ة  وقال 
عبدالعزي����ز للعل����وم والتقنية 
ننظر ألهمية أن تتوافر في العالم 
العربي برامج تدفع باجتاه توظيف 
البحث العلمي والتطوير التقني 
في مشروعات التنمية من منطلق 
ال����دور الكبير ال����ذي ميكن لهذا 
التطوير من احداث تغيير ايجابي 
في الهياكل االنتاجية واالقتصادية، 
كما ننظر باهتمام إلمكانية التعاون 
بني ال����دول العربية إلجناح مثل 
هذه البرامج، وتأتي منظومة دول 
اخلليج العربية لتحتل مكانا مهما 
في جتسيد هذا التعاون في بناء 

تنفيذ العديد من البرامج كمبادرة 
العربي،  امللك عبداهلل للمحتوى 
والتي من أبرز مشروعاتها املدونة 
العربي����ة، واملعجم احلاس����وبي 
التفاعلي، كما قامت بإنشاء العديد 
م����ن مراكز التمي����ز ومنها: مركز 
ابحاث اتصاالت النطاق العريض 
الالس����لكي، ومرك����ز البرمجيات 
مفتوحة املصدر، واملركز السعودي 
لتطوي����ر البرمجي����ات. وكذل����ك 
انشاء حاضنة لتقنية املعلومات 
واالتص����االت بهدف بناء اقتصاد 

يعتمد على املعرفة.
 وبدوره أش����ار مدير اجلائزة 
خلي����ل ابل في كلمته إلى التطور 
ال����ذي حصل ف����ي اجلائزة خالل 
العش����ر املاضية من  الس����نوات 
مس����يرتها، وقدم تقريرا مفصال 
عن اجلائزة التي بدأت بجهود 6 
متطوعني أما اليوم فقد أصبح عدد 
املتطوعني فيها 129 متطوعا، وبدأت 
اجلائزة عملها بفريق عمل واحد 
أما الي����وم ففيها 26 فريقا، وكان 
املتطوعون فيها من دولة واحدة، 
أما اليوم فشارك فيها متطوعون من 
13 دولة، وحني بدأت اجلائزة كان 
عدد اجلهات املشاركة معها )جهة 
واحدة( أما اليوم فقد شارك معها 
10جهات.وأض����اف، وفيما يخص 
مجاالت اجلائزة فقد بدأت مبجال 
األفراد، واليوم تستوعب اجلائزة 
)عشرة( مجاالت، أما عدد املشاركني 
حني بدأت اجلائزة فكان 106 أما في 
هذا العام فقد بلغ عدد املشاركات 
3768 مشاركة بني مسجلني على 
موقع اجلائ����زة ومواقع اجلهات 
التي قامت إدارة اجلائزة بحصرها 

وتسجيلها.
دارين العلي  ٭

أكد خالل رفع علم »اخلليجي« في وزارة اخلارجية أن مصير دول املجلس ومستقبلها واحد

اجلاراهلل: انضمام األردن واملغرب إلى »التعاون« مازال »فكرة«

اجتمعت صب����اح امس دول 
مجلس التع����اون اخلليجي في 
الكويت، كما الكويت حضرت في 
كل دولة من دول املجلس خالل 
العلم اخلليجي  االحتفال برفع 
بالتوقيت نفس����ه عل����ى مباني 
وزارات اخلارجية، وعلى جميع 
املنافذ احلدودية لكل دول املجلس 
وذلك مبناسبة مرور ثالثني عاما 

على تأسيس املجلس.
خصوصية كل دولة التصقت 
بعلم واحد يحمل شعارا واحدا 
اللحمة والتكاتف لتكون  ميثل 
الرسالة واضحة للمنطقة والعالم 
في زمن التحديات ان ما يتغنى 
به دول املجلس من خلينا واحد 
وش����عبنا واحد أغني����ة تقارب 
الواقع، وفي طريقها ألن تصبح 
حقيقة ملموس����ة مهما تنوعت 
اآلراء واختلفت ف� »املصير واحد 
واملستقبل واحد«، هذا ما بادرنا 
به وكيل وزارة اخلارجية السفير 
خالد اجلاراهلل الذي شارك في 
احتفال رفع علم التعاون مبوازاة 

العل����م الوطني في مبنى وزارة 
اخلارجية صباح أمس بحضور 
سفراء دول التعاون املعتمدين 
لدى الكويت الى جانب قيادات 

ومسؤولي وزارة اخلارجية.
اجل����اراهلل اكد على ان فكرة 
رفع علم التعاون في جميع دول 
املجلس تأتي للداللة على ترابط 
وتكاتف اخلليجيني وهي خطوة 
على طريق طويل يهدف الى وحدة 
ومتاسك مجلس التعاون، وعبر 
اجلاراهلل عن سعادته بأن يرى 
علم املجلس خفاقا، مشيرا الى 
ان هذه الفكرة جاءت من خالل 
ورقة قدمها صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد الى اشقائه 
في مجلس التعاون ضمن افكار 
عديدة حي����ث ظلت هذه الفكرة 
تراود جميع قادة دول املجلس 
ال����ى ان تبلورت وحتققت على 

ارض الواقع.
وق����ال اجل����اراهلل: بعد هذه 
املدة على انشاء مجلس التعاون 
استطيع ان اقول بكل فخر ان كيان 

املجلس م����ن الكيانات احليوية 
املتحركة التي تضيف تقدما جديدا 
وآراء جديدة في كل قمة تعقدها 
معبرا عن س����عادته وشعوره 
بالرضا على ما حتقق عبر مسيرة 
املجلس، الفتا في الوقت نفسه 
الى ان هناك الكثير مما يجب ان 
يتحقق وسيتحقق بفضل قادة 
دول مجلس التعاون وحرصهم 
للوصول الى الغاية املنش����ودة 

وهي الوحدة اخلليجية.

انضمام المغرب واألردن

وبخصوص انضمام االردن 
واملغرب ملجل����س التعاون وما 
اذا اصبح املجلس ناديا مفتوح 
جلمي����ع ال����دول العربي����ة، رد 
اجلاراهلل بالقول ان فكرة انضمام 
االردن واملغرب الت����زال فكرة، 
ول����م يتم اتخاذ اي خطوات في 
اجتاه بلورتها، مش����يرا الى انه 
اذا كان هناك توجه فهو توجه 
خليجي وس����يكون عبر موقف 
خليجي، مؤك����دا على انه حتى 

اآلن ال توجد خطوات عملية جتاه 
بلورتها وانها التزال قيد الدراسة 

والنقاش.

إنقاذ اليمن

املبادرة  وفي احلديث ع����ن 
اخلليجية جتاه اليمن وتعليقها 
من قبل املجلس قال اجلاراهلل ان 
دول التعاون لم تسحب او تلغ 
العمل بها  املبادرة لكنها علقت 
على أم����ل ان يكون هناك عودة 
وتبقى االبواب مفتوحة لعودة 
املبادرة من قبل  اجلهود النقاذ 
االطراف املعنية في اليمن، مشيرا 
ال����ى تصريح االمني العام لدول 
التع����اون عبداللطيف  مجلس 
الزيان����ي ال����ذي اك����د فيه على 
اس����تعداده للعودة الستئناف 
اجلهود لتنفيذ وتطبيق املبادرة، 
مبينا أن هذا التصريح مؤشر على 
حرص دول املجلس على إنقاذ 
اليمن من حتديات ومخاطر من 

املمكن أن تقع فيها.
وأمل اجلاراهلل أن يأتي اليوم 

لتطبق فيه هذه املبادرة وإنقاذ 
اليمن من أي مخاطر حتدق له.

مشكالت سنتصدى لها

أم����ا بخصوص مش����كالت 
احلدود ب����ني دول املجلس وما 
اذا كان����ت عائقا أم����ام الوحدة 
املتكاملة، رأى اجلاراهلل أن أي 
مشكالت س����تتصدى لها دول 
التعاون انطالق����ا من احلرص 
على وحدة املجلس ومتاسكه، 
الواحد،  وعلى جتسيد املصير 
مؤكدا بالقول: »فنحن لسنا قلقني 
من أي مشكالت ممكن أن تكون 
في طريق جتسيد روح التعاون 
والتنس����يق والتكامل والوحدة 
بني دولنا«. وتأس����ف اجلاراهلل 
على ما تعرض له النائب علي 
الدقباس����ي من تهديدات، الفتا 
ال����ى ان وزارة اخلارجية أكدت 
وتؤكد استنكارها واستهجانها 
وإدانتها لهذه التهديدات اجلبانة 

التي تعرض لها.
بيان عاكوم رفع العلم ٭

)متني غوزال( خالد اجلاراهلل وعدد من مسؤولي وزارة اخلارجية وسفراء دول اخلليج العربية خالل مراسم رفع علم مجلس التعاون اخلليجي  

علم املجلس رفع في 
وقت واحد بجميع دول 
»التعاون« للداللة على 
ترابط وتكاتف شعوبها

حريصون على 
إنقاذ اليمن.. ودول 

»التعاون« لم تسحب 
أو تلغ مبادرتها حلل 

املشكلة

سالم العلي استقبل األمير تركي بن سعود

أمثال األحمد: مركز العمل التطوعي يخدم اجلائزة

استقبل سمو الشيخ سالم العلي رئيس احلرس 
الوطني في ديوانه بقصر قرطبة نائب رئيس مدينة 
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في اململكة العربية 

السعودية الشقيقة األمير د.تركي بن سعود بن 
محمد آل سعود. وقدم األمير تركي بن سعود شكره 

وتقديره الى سمو الشيخ سالم العلي على التكرمي 
الذي تلقته مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 
بحصولها على وسام املعلوماتية في »جائزة سمو 

الشيخ سالم العلي للمعلوماتية«، مشيدا بأهمية 
هذه اجلائزة التقديرية في دعم اإلسهامات املتميزة 
في مجاالت التنمية املعلوماتية على مستوى الوطن 

العربي. وهنأ سمو الشيخ سالم العلي األمير د.تركي 
بن سعود مبناسبة حصول مدينة امللك عبدالعزيز 

للعلوم والتقنية على وسام املعلوماتية، مؤكدا دعمه 
وتشجيعه واهتمامه البالغ للمعلوماتية بوصفها لغة 

العصر.

رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة امثال األحمد 
في تصريح لها على هامش احلفل قالت ان املركز 

يشارك في اجلائزة انطالقا من عمله في خدمة 
جميع القطاعات في الدولة الفتة الى املركز يخدم 

اجلائزة كمتطوع شاكرة الشيخة عايدة السالم 
على تكرميها السنوي للمركز خالل احتفاالت 

اجلائزة التي تعتبر مفخرة للكويت ولدول مجلس 
التعاون والعالم العربي بشكل عام.

سمو الشيخ سالم العلي مستقبال األمير د.تركي بن سعود

عايدة السالم: كل 
الشكر واالمتنان 
لصاحب السمو 

الهتمامه البالغ وحرصه 
الشديد على ريادة 

الكويت لركب املجتمع 
املعرفي املعاصر


