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سموه كرم الفائزين

أمير البالد يشمل برعايته وحضوره حفل توزيع جوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 2018

سمو األمير يتقدم احلضور خالل النشيد الوطني

أمير البالد في لقطة جماعية مع املكرمني

سمو األمير يحيي احلضور

سمو األمير يكرم أحد الفائزين

د .عدنان شهاب الدين يرحب بسمو االمير

شهاب ال��دي��ن :قيادة الكويت احلكيمة أدرك��ت أهمية التعاون العلمي في تشييد اجلسور مع املجتمع العلمي العاملي
ت� �ك ��رمي ال �ع �ل �م ��اء ل �ي ��س غ ��ري� �ب� � ًا ع �ل ��ى ه � ��ذا ال� ��وط� ��ن امل� �ع� �ط ��اء ال� � ��ذي ك � ��ان ع �ب ��ر ت ��اري� �خ ��ه واح� � ��ة ل �ل �ق �ي��م ال �ن �ب �ي �ل��ة
ال �ك ��وي ��ت أول � ��ت ع �ن��اي��ة ب��ال �غ��ة ل �ل �ع �ل��م وال �ت �ع �ل �ي��م وال �ث �ق ��اف ��ة ال �ع �ل �م �ي��ة امل �س �ت �ن �ي��رة ان �ط�ل�اق ��ا م ��ن امل ��درس ��ة امل �ب��ارك �ي��ة
حت��ت رع��اي��ة وح��ض��ور صاحب
السمو أم��ي��ر ال��ب�لاد الشيخ صباح
األحمد أقيم صباح أمس (حفل توزيع
جوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
لعام  2018ميالدية) وذلك في قاعة
سلوى الصباح .وق��د وص��ل موكب
سموه إلى مكان احلفل حيث استقبل
بكل حفاوة وترحيب من قبل مدير
عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
الدكتور عدنان شهاب الدين وأعضاء
مجلس إدارة املؤسسة.
وش��ه��د احل��ف��ل س��م��و ول���ي العهد
الشيخ نواف األحمد و رئيس مجلس
األم��ة م��رزوق الغامن وسمو الشيخ
جابر املبارك رئيس مجلس ال��وزراء
وكبار املسؤولني بالدولة .وبدأ احلفل
بالنشيد الوطني ثم ت�لاوة آي��ات من
الذكر احلكيم بعدها مت عرض فيلم
وثائقي عن أه��م إجن���ازات املؤسسة
ومشاريعها املختلفة.
وألقى مدير عام مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي كلمة قال فيها:
مع إشراقة شهر ديسمبر من كل عام
يتطلع املجتمع العلمي في الكويت إلى
هذا اللقاء الذي يشرف فيه احلضور
برعاية سامية وح��ض��ور ك��رمي من
صاحب السمو أمير ال��ب�لاد الشيخ
صباح األحمد ،رئيس مجلس ادارة
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .لقد
أضحى ه��ذا احملفل العلمي السنوي
منذ انطالقه عام  1979منارة جامعة
للباحثني ال��ذي��ن تكرمهم الكويت
نظير إجنازاتهم ذات األثر البالغ في
تطور مجتمعاتهم وفي وضع حلول
مبتكرة للتحديات التي تواجهها فلكل
الفائزين بجوائز الكويت واإلنتاج
العلمي وال��ن��وري والسميط أسمى
آيات التهنئة والتقدير.
إن م��ا ن��ش��ه��ده ال��ي��وم م��ن تكرمي
للعلماء ليس بغريب على هذا الوطن
املعطاء الذي لطاملا كان عبر تاريخه
واحة للقيم النبيلة ومرسى للمعرفة
وحاضنا للعلماء واملهنيني ومرحبا

 ..وسموه يكرم إحدى املشاركات

باحثون كويتيون وعرب :يشيدون بجهود
الكويت في تشجيع البحث العلمي
شهاب الدين يقدم هدية تذكارية لسمو األمير

بحملة التنوير الثقافي وصهر ذلك
كله في بوتقة واح��دة إلث��راء معارفه
وازده��ار اقتصاده وتعزيز أمنه مع
احملافظة على هويته الوطنية.
وس���ار األب��ن��اء ع��ل��ى ه���ذا النهج
فجعلوا م��ن بلدهم ملتقى للعلماء
وم���وئ�ل�ا ي��ن��ع��م��ون ف��ي��ه ب��ال��دع��م
والتشجيع في ظل قيادته احلكيمة
التي أدركت أهمية التعاون العلمي في
تشييد اجلسور مع املجتمع العلمي
العاملي لتحقيق اإلخاء اإلنساني في
أجلى صوره وليسود األمن والسالم
ربوع العالم أجمع.
لقد أولت الكويت في مطلع القرن
املاضي عناية بالغة للعلم والتعليم
والثقافة العلمية املستنيرة انطالقا
من امل��درس��ة املباركية .وأعقب ذلك
ظهور مؤسسات علمية رائدة كجامعة
الكويت ومعهد األبحاث ومؤسسة
الكويت للتقدم العلمي تلك املؤسسة
التي ك��ان لقيادة الكويت احلكيمة
وقيادات القطاع اخل��اص املستنيرة
ال���دور االس��اس��ي ف��ي تأسيسها عام
 1976انطالقا من رؤيتهم السديدة

فايزة اخلرافي ترحب بسمو األمير

لالفاق التي يتيحها العلم واملعرفة في
بناء الكويت وازدهارها.
وم���ا زال ال��ق��ط��اع اخل���اص يقدم
الدعم املقدر ألنشطة املؤسسة كجزء
من مسؤوليته املجتمعية ولتصبح
املؤسسة بفضل الرعاية السامية
والتوجيه املتواصل من سمو أمير
البالد رئيس مجلس إدارت��ه��ا منارة
علمية رائ��دة ت��ؤدي دورا حيويا في
دع��م وحتفيز املجتمع العلمي في
ال��ك��وي��ت وت��ط��وي��ر ق����درات القطاع
اخل��اص وفي كونها صلة وصل بني
املؤسسات احمللية ونظيراتها العاملية
املرموقة.
كما تولي املؤسسة اهتماما خاصا
لدعم الشباب مواكبة لدعوة حضرة
صاحب السمو إلى العمل على «تنمية
ق���درات ال��ش��ب��اب وص��ق��ل مهاراتهم
وحثهم على التحصيل العلمي املواكب
ملتطلبات العصر».
يشهد العالم حاليا بداية تطبيقات
الثورة الصناعية الرابعة وأبرز شكل
لها الذكاء االصطناعي التي تتضمن
آفاقا مذهلة من التطور ستؤثر في

ج��م��ي��ع امل���ج���االت الس��ي��م��ا الصحة
واالقتصاد والتعليم وستندثر معها
العديد من الوظائف في كل القطاعات
وتنشأ وظ��ائ��ف ج��دي��دة حتتاج إلى
معرفة متخصصة وتدريب متميز مما
يستدعي منا العمل على تعزيز دور
العلم في تطوير املجتمعات والتعامل
مع حتدياتها.
ول��ع��ل اح��ت��ف��ال امل��ؤس��س��ة اليوم
يعزز هذا التوجه ويرسخ الرسالة
األس��اس��ي��ة لها املتمثلة ف��ي حتفيز
القدرات البشرية وتنميتها لتساهم في
بناء قاعدة صلبة للعلم والتكنولوجيا
واالبتكار وتعزيز البيئة الثقافية
املمكنة ل��ذل��ك.ت��واص��ل امل��ؤس��س��ة -
كما شاهدنا  -عطاءها العلمي في
إط��ار خطتها االستراتيجية احلالية
التي تسعى إلى زيادة قدرات القطاع
اخل��اص لتعزيز االقتصاد املعرفي
والتعاون مع كل القطاعات ومنها
على سبيل املثال قطاع الطاقة لتحقيق
اإلف���ادة املثلى م��ن الطاقة املتجددة
وتعظيم العائد من النفط مع جعل
عملياته واستخداماته صديقة للبيئة

وذل��ك في إط��ار التحوالت الهيكلية
الكبرى احلاصلة في مشهد الطاقة
العاملي وحتديات التغير املناخي.
ولعل من أه��م م��ب��ادرات املؤسسة
اجلديدة تعاونها مع املجلس األعلى
للتخطيط ووزارات الدولة املعنية
وم��ع م��راك��ز بحثية عاملية مرموقة
إلجراء دراسات استشرافية تستهدف
تطوير خ��دم��ات التعليم والصحة
واألداء احلكومي عموما للمساهمة في
حتقيق (رؤية .)2035
وأتقدم في ختام كلمتي بخالص
الشكر وعظيم االمتنان إلى سمو أمير
البالد لرعايته السامية وحضوره
الكرمي والشكر موصول إلى احلضور
ال��ك��رام وأك����رر التهنئة للفائزين
مشفوعة باألمنيات الصادقة بأن
يتواصل متيزهم وعطاؤهم خلدمة
مجتمعاتهم والبشرية جمعاء.
ثم تفضل صاحب السمو أمير البالد
بتوزيع اجلوائز على الفائزين ،كما مت
إه���داء سموه هدية بهذه املناسبة.
وقد غادر سموه مكان احلفل مبثل ما
استقبل به من حفاوة وتقدير.

أشاد عدد من الباحثني الكويتيني والعرب
الفائزين بجائزة الكويت للتقدم العلمي
أم��س ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي تبذلها ال��ك��وي��ت في
دع���م وتشجيع ال��ب��ح��ث العلمي وت��ك��رمي
الباحثني للتغلب على التحديات التي تواجه
املجتمعات العربية .جاء ذلك في تصريحات
متفرقة للباحثني الفائزين لـ (كونا) عقب
حفل أقامته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
حتت رعاية وحضور سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد في قاعة (سلوى الصباح).
وأك���د اس��ت��ش��اري اجل��راح��ة ال��ع��ام��ة في
مستشفى ج��اب��ر ال��دك��ت��ور الشيخ سلمان
اخلليفة الصباح أهمية اجلائزة في حتفيز
االطباء للعمل في مجال البحث العلمي مبينا
أن رعاية أمير البالد للحفل يدل على اهتمام
سموه وحرصه على املجال الصحي.
وأش��ار إلى أنه حاز على جائزة االنتاج
العلمي ل��ع��ام  2018ع��ب��ر ت��ق��دمي��ه بحث
متخصص في مجال العلوم الطبية والطبية
املساعدة.
من جانبه قال احلائز على جائزة العلوم
البيولوجية ال��دك��ت��ور ه�لال االش���ول من
اجل��م��ه��وري��ة اليمنية ان���ه ف���از ب��اجل��ائ��زة
ع��ب��ر م��ش��ارك��ت��ه ف��ي ال��ب��ح��ث ال���ذي ت��ن��اول
عملية تطوير االل��ي��ات اجلزئية ألم��راض
الشيخوخة.
وأعرب عن شكره للكويت على تقديرها
ودعمها للعلم والعلماء واهتمامها بتطوير
املجتمعات العربية الفتا إل��ى أن حضور

ورعاية سمو أمير البالد حلفل التكرمي شكل
اضافة مميزة عكست ما نعرفه عن الكويت
بدعمها الدائم للباحثني.
بدوره أعرب احلائز على جائزة االنتاج
العلمي ف��ي م��ج��ال ال��ع��ل��وم االجتماعية
واإلنسانية رئيس قسم التاريخ في كلية
االداب بجامعة الكويت الدكتور عبدالله
الهاجري عن فخره واعتزازه مبقابلة راعي
احلفل ومصافحته الذي يعد داعما ومحفزا
ألبنائه الباحثني.
وأض���اف أن مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي تعد م��ن أه��م امل��ؤس��س��ات الداعمه
للعلوم ومجاالتها املتنوعة مثمنا دور
املؤسسة الذي تقوم به في تشجيع الباحثني
داخل الكويت وخارجها.
م��ن جهتها ق��ال��ت ال��ف��ائ��زة ب��ـ (ج��ائ��زة
ال��ن��وري) ألف��ض��ل اط��روح��ة دك��ت��وراة في
العالم العربي الدكتورة داليا مصطفى من
جمهورية مصر العربية وذلك عن أطروحتها
(مفهوم الرجولة كما تعكسه تنشئة األم
ألبنائها في املجتمع املصري) إن الكويت من
ال��دول الرائدة والعريقة في تشجيع العلم
والعلماء واالدباء والباحثني.
وأفادت أن الدور الثقافي املهم الذي تقوم
به الكويت عبر تشجيعها ودعمها للعلماء
واألدباء ينعكس إيجابا على جميع شعوب
الدول العربية مبينة أن اجلائزة تعني لها
الكثير ال سيما انها حتت رعاية سامية من
أمير البالد.

