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 حتت رعاية صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد تفضل سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ ن��واف األحمد فشمل بحضوره 
صباح أمس حفل توزيع جوائز مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي لعام 2017.
 وقد وصل سموه إلى مكان احلفل في متام 
الساعة العاشرة والنصف صباحا حيث استقبل 
بكل حفاوة وترحيب من قبل مدير عام مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب 
الدين وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي.
 وقد شهد احلفل رئيس مجلس األمة مرزوق 
ال��غ��امن وك��ب��ار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر 
احملمد وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء واحملافظون وكبار املسؤولني 
ب��ال��دول��ة وك��ب��ار ال��ق��ادة باجليش والشرطة 

واحلرس الوطني.
 وبدأ احلفل بالنشيد الوطني ثم تالوة آيات 
من الذكر احلكيم، بعدها مت عرض فيلم وثائقي 
عن أهم إجنازات املؤسسة ومشاريعها املختلفة 
ثم ألقى مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
كلمة قال فيها: في ظل الرعاية السامية لصاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد أقف 
اليوم أمامكم وأنا أستعيد تاريخ الكويت القريب 
ميناء تقصده أشرعة العالم محملة باملعرفة 
واللغات املختلفة والتنوع الثقافي ميناء ترسو 
ف��ي اطمئنانه أح��الم الصغار وأع��م��ار الكبار 
ويفتح للكويت منافذ اجلمال واخلير واحلق على 

العالم كله.
 أقف اليوم أمامكم كممثل عن مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي التي تعمل بتوجيهات سمو أمير 
البالد كأحد أشرعة النور وم��راك��ب االم��ل من 
الكويت إلى العالم ومن العالم إلى الكويت مهنئا 
حائزي جوائز املؤسسة للعام 2017 واحلاملني 
مشاعل املعرفة من الكويت والعالم العربي 
ومهنئا حائزي جائزة السميط للتنمية اإلفريقية 
ف��ي مجال التعليم تلك اجل��ائ��زة التي ج��اءت 
مببادرة سامية من صاحب السمو أمير البالد 
جتسيدا للحس اإلنساني للمجتمع الكويتي 

والتي تتشرف املؤسسة بإدارتها.
 إننا نعمل في عالم يشهد تزايد الفوضى في 
أرجائه وغلبة اآلف��ات الفكرية وانحسار الفكر 
النير القائم على ثقافة علمية واعية ونعمل كذلك 
في زمن يشكل فيه الشباب الشريحة الكبرى 
م��ن مجتمعاتنا وي��ت��س��ارع فيه تقدم العلوم 
والتكنولوجيا بوتيرة لم يشهدها التاريخ. هذا 
الزمن يحملنا مسؤولية تأهيل أجيالنا الصاعدة 

واالستثمار في تعليمهم وفتح شتى املنافذ لهم 
على العالم.

 ل��ذا فإننا عندما نحتفي ب��ري��ادي��ي البحث 
العلمي ف��ي الكويت وال��ع��رب وب��ك��ل العلماء 
الساعني إلى تقدم البشرية فإننا ال نكرم أفرادا 
فحسب ب��ل نسجل رس��ال��ة واض��ح��ة لشبابنا 
مفادها أن الكويت لم تزل - وحري بها أن تبقى 
- ميناء للنور واملعرفة وأن مستقبلها رهني 

بإميانهم بهذا الدور الرائد.
 كما نؤكد أننا ال نتهاون ف��ي أداء رسالة 
املؤسسة النبيلة: وهي أن املستقبل ملن أراد أن 
يحمل مشاعل العلم واملعرفة وأن دور املؤسسة 
هو احملفز واملشجع واملمكن مستذكرا في الوقت 
نفسه مسيرة العلماء العرب واملسلمني الذين 
أرسوا مبساهماتهم أسس العلوم احلديثة التي 
كانت مبثابة جسر محوري لتواصل مسيرة 
تقدم احلضارة العلمية العاملية تلك املسيرة التي 
أفضت إلى ما نشهده من ث��ورة معرفية مذهلة 

في تطبيقاتها التقنية التي تثري احلضارة 
اإلنسانية.   ان االجنازات التي حققها الفائزون 
تقف شاهدا جليا على املسيرة العلمية لكل منهم 
وتعدنا بامكانيات هائلة للمزيد من البحث 
العلمي والتعاون املعرفي واشير في هذا السياق 
إلى اهتمامات املؤسسة املستقبلية في إطار خطة 
عملها االستراتيجية احلالية - التي شاهدناها 
في الفيلم الوثائقي - والتي تتمحور حول ثالثة 
أه��داف رئيسية هي املساهمة في نشر الثقافة 
العلمية ودعم بناء القدرات البحثية الوطنية 
وتوجيهها نحو أول��وي��ات التنمية واملساهمة 
في حاضنة ومحفزة على االبتكار على مستوى 

األفراد والشركات.
 ان التوجه في العالم للتحول عن املصادر 
التقليدية للطاقة يضع في صلب مهمتنا املركزية 
تشجيع البحث والتطوير واالبتكار في املجاالت 
ذات التأثير األعظم في تنويع مصادر الدخل 
واستدامة االقتصاد املعرفي مبا فيها اإلف��ادة 

املثلى من الطاقة املتجددة وجعل اإلف���ادة من 
احتياطيات النفط الوطنية ال��واف��رة صديقة 

للبيئة.
 وفي هذا املجال تعمل املؤسسة بالتنسيق 
مع أفضل العقول في مؤسسات البحث العلمي 
في الكويت والعالم الستشراف هذه املجاالت 
وحتديدها بالتعاون مع متخذي القرار السياسي 
في التخطيط والتشريع من جهة ومع القطاع 
اخل���اص ذي ال��ق��درات اإلداري����ة ال��ت��ي تتمتع 
بتنافسية عاملية م��ن جهة ثانية ونطمح أن 
يكون لهذا الدور التحفيزي والرابط بني أطراف 
العملية االقتصادية تأثير ملموس على املديني 
املتوسط والبعيد مستذكرين بذلك رسالتنا التي 
أرسيت قواعدها بإنشاء املؤسسة قبل أكثر من 
أربعة عقود بدعوة سامية ألمير الكويت الشيخ 
جابر األحمد طيب الله ثراه مع رغبة صادقة من 
قيادات شركات القطاع اخلاص املساهمة والتي 
ما زال��ت تواصل تقدمي الدعم والتمويل املقدر 

واملشكور لكامل أنشطة املؤسسة كجزء من 
مسؤوليتها املجتمعية لتصبح املؤسسة بفضل 
الرعاية السامية والتوجيه املتواصل من سمو 
أمير البالد رئيس مجلس إدارتها منارة علمية 

رائدة.
 وأت��ق��دم ف��ي خ��ت��ام كلمتي بخالص الشكر 
وعظيم االمتنان إلى سمو أمير البالد لرعايته 
السامية ولسمو نائب األمير ولي العهد لتشريفه 
الكرمي لهذا االحتفال ال��ذي تنتظره املؤسسة 
واملجتمع العلمي في الكويت كل عام والشكر 
موصول للحضور الكرام وأكرر التهنئة جلميع 
الفائزين مشفوعة باألمنيات الصادقة بأن 

يتواصل متيزهم وعطاؤهم.
  بعدها مت ع��رض فيلم قصير عن الفائزين 

بجوائز املؤسسة.
 بعدها ألقى األستاذ الدكتور مارون عواد كلمة 

نيابة عن زمالئه الفائزين قال فيها:
 إنه لشرف كبير لي ان اقف امام هذا احلضور 

ال��ك��رمي إلل��ق��اء ه��ذه الكلمة نيابة ع��ن زمالئي 
الفائزين بجائزة الكويت لعام 2017 ومايزيدني 
شرفا واع��ت��زازا هو أن اتلقى ه��ذه اجلائزة من 
سمو نائب أمير دولة الكويت ولي العهد في البلد 
الذي اليزال يعلي مكانة العلم والعلماء العرب 
في كل مكان من خ��الل ه��ذه املؤسسة العريقة 
التي يرعاها.  وفي كل مكان في العالم اتيحت 
فيه الفرصة لي للتدريس او الج��راء البحوث 
كنت اص���ادف اجماعا ب��أن مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي هي من أهم املراجع في دعم البحث 
العلمي وهذا النجاح لم يكن ليتحقق لوال اميانكم 
الراسخ بأهمية البحث العلمي في تنمية الدول 

وازدهارها.
 إن درج����ة حت��ض��ر االمم ت��ق��اس ب��ج��ودة 
مؤسساتها وكياسة مواطنيها ورقي مستواها 
العلمي والكويت احدى الدول القالئل التي تتوفر 
بها هذه املعايير والبيئة احملفزة للعلم والعلماء 
اضافة الى ذلك فان مبادرات الكويت في دعم 
العلماء وتقديرهم ومنها هذا التكرمي السنوي 
الذي جنتمع من أجله تعد احد احلوافز االساسية 
للعلماء العرب لتقدمي املزيد من العطاء العلمي 

في الوطن العربي وخارجه.
 ومايشهد على ذلك بصورة جلية هو التنوع 
في حقول املعرفة التي تشملها جائزة الكويت 
وه��ي : العلوم االساسية العلوم التطبيقية 
االقتصاد والعلوم االجتماعية الفنون واالداب 
والتراث العلمي العربي واالسالمي اضافة الى 
جائزة السميط للتنمية االفريقية التي تعبر 
بحق عن احلس االنساني املتأصل لدى املجتمع 

الكويتي.
 فبالنيابة ع��ن زم��الئ��ي وباسمي شخصيا 
اود ان اتوجه بخالص الشكر لدولة الكويت 
على دعمها للعلم والعلماء ملا فيه خير وازدهار 

املجتمع االنساني محليا واقليميا وعامليا.
 واود ايضا ان اتقدم بالشكر ملؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي حلسن الضيافة وجلميع من 
ساهم في جعل هذه اجلائزة احدى اهم اجلوائز 
التي يحرص العلماء العرب على نيل شرف 

الفوز بها.
 ث��م تفضل سمو نائب االم��ي��ر وول��ي العهد 
الشيخ ن��واف األح��م��د بتوزيع اجل��وائ��ز على 

الفائزين ومت التقاط صور تذكارية مع سموه.
 بعدها مت تقدمي درع تذكارية لسموه بهذه 

املناسبة.
 وق��د غ��ادر سمو نائب األم��ي��ر وول��ي العهد 
الشيخ نواف األحمد مكان احلفل مبثل ما استقبل 

به من حفاوة وتقدير.

سمو نائب األمير يتقدم احلضور خالل النشيد الوطني

برعاية أمير البالد وحضور نائب األمير وولي العهد
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د.عدنان شهاب الدين مرحبا بسمو نائب األمير

تقدمي درع تذكارية الى سمو ولي العهد .. وتكرمي فائز آخر تكرمي أحد الفائزين

نائب األمير في لقطة جماعية مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة التقدم العلميسمو نائب األمير مع بعض املكرمني

جانب من احلضور
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