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يرعى صاحب السمو الشيخ صباح األحمد 
أمير الللبللاد قائد العمل اإلنساني - يومي 
27 – 28 نوفمبر اجلللاري “امللتقى العاملي 
للمعلوماتية 2018” الللذي تنظمه “جائزة 
سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية” في 

جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا.
وقللد أشللادت الشيخة عايدة سالم العلي 
رئيس مجلس أمناء اجلائزة ورئيس اللجنة 
املنظمة  العليا بتفضل صاحب السمو برعاية 
هذا امللتقى العاملي معبرة عن عميق شكرها 

وصادق  امتنانها لسموه.
جللاء ذلللك في تصريح أدلللت به سعادتها 
إلى )كونا( موضحة أن هذه الرعاية السامية  
متنح امللتقى قيمة وطنية وبللعللداً عاملياً ، 
وتضاعف عوامل النجاح وحتقيق األهللداف 
املللرجللوة ، وتللدعللو إلللى  األمللل والللتللفللاؤل مبا 

ينجزه هذا امللتقى ، فهو يهيئ البيئة لتكون 
الكويت في املركز الرئيسي لللدائللرة احلدث 

الرقمي العاملي.
وأضافت الشيخة عايدة السالم أن الرعاية 
السامية لهذا امللتقى تعبر عن حرص صاحب 
السمو على تشجيع أنشطة املجتمع املدني 
ذات الصلة بالبناء الوطني واالجتماعي ، وهذا 
يعكس متانة اهتمام سموه بهذه األنشطة 
وما حتققه من تطوير وارتقاء لبلدنا الغالي 
الكويت ، ووضعه العلوم وخاصة الرقمية 
منها في مقدمة اهتماماته ، ملا لها من دور مهم 
في حتديث التعامات احلكومية واملدنية 

خلدمة أبنائه وتأمني العيش الرغيد لهم.
ويركز امللتقى العاملي للمعلوماتية في 
نسخته اجلديدة )2018( على قطاعي املال 
واألعمال ، ودور التقنيات الرقمية بالنهوض 

بهذين القطاعني اللذين يعتبران شريان 
احلياة ، ففي تطويرهما بعث حليوية   املجتمع 

وازدهلللاره ، وتأكيد على التنمية املستدامة 
وتعزيزها. وإن تكثيف اجلهود لإلفادة من 
التحوالت الرقمية في تفعيل دور املعرفة في 
التقدم االقتصادي والتعليمي واالجتماعي 
يعد من أهم السبل لتحقيق األمن االجتماعي 
الوطني ، وتوفير متطلبات مجتمع الرخاء 

واالستقرار املعيشي.
وتتمتع جائزة سمو الشيخ سالم العلي 
الللصللبللاح للمعلوماتية بللرصلليللد كبير من 
اخلبرات، والعاقات املتينة مع املؤسسات 
والهيئات الوطنية والعربية والدولية ، مما 
يؤهلها للمضي قدما في مشروعها احلضاري 
املبني على إميللانللهللا بحتمية تكنولوجيا 
املعلومات واالتللصللاالت ، ساعية إلللى جعل 
الكويت منصة دولية لدعم الرقمية وابتكاراتها 

، وترسيخ املعلوماتية وإبداعاتها.

يقام حتت رعاية سمو األمير  

عايدة السالم: امللتقى العاملي للمعلوماتية يهيئ البيئة لتكون 
الكويت في املركز الرئيسي لدائرة احلدث الرقمي العاملي

شعار جائزة سالم العلي للمعلوماتية

نظافة الفروانية تواصل حمالت »تواصل معنا«

اخلرينج: مصادرة حمولة سيارتني
من املالبس واألجهزة الكهربائية 

 أعلنت إدارة العاقات العامة في بلدية 
الللكللويللت عللن قلليللام إدارة النظافة العامة 
وإشللغللاالت الللطللرق بللقللرع بلدية محافظة 
الفروانية ممثلة فللي النوبه )ج( مبراقبة 
النظافة العامة والنوبه )ج( بقسم الباعة 
املتجولني مبراقبة إشغاالت الطرق مبسانده 
أمنية مللن وزارة الداخلية بتنفيذ جولة 
ميدانية على عللدد من األسللواق العشوائية 
مبنطقة جليب الشيوح في إطار احلملة التي 
أطلقتها إدارة العاقات العامة #تواصل_
معنا بالتعاون مع إدارات النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق إلزالة كل ما يشوه املنظر 
الللعللام واالرتللقللاء مبستوى النظافة  بكافة 

احملافظات
وأوضللللح مللديللر إدارة الللنللظللافللة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية احملافظة سعد 
اخلرينج بأن جميع املراكز التابعة للمحافظة 
تواصل تكثيف اجلللوالت  امليدانية إلزالللة كل 
ما يشوه املنظر العام باحملافظة مشيرا في 
هللذا اخلللصللوص  إلللى أن اجلولة أسفرت عن  
مللصللادرة حمولة 2 هللاف لللوري من املابس 
واألجهزة الكهربائية وبضائع متنوعة و 4  
هاف لوري من اخلضروات والفواكه وحترير 
9 مخالفات باإلضافة إلى قيام مراقبة النظافة 
العامة بتنظيف املوقع من املخلفات  حيث قامت 
املراقبة برفع 2  درب من املخلفات والنفايات 
الناجتة عن السوق بعد رفع البضائع منه و 4  

دروب من السكراب .
 وأكد اخلرينج أن الهدف من احلملة تنظيف 
مختلف املناطق من املظاهر السلبية التي 
تشكل تعدياً صريحاً على املمتلكات العامة 
للدولة أو املتمثلة مبخالفات قانون النظافة 

العامة وإشغاالت الطرق.
ومن جانبها دعت إدارة العاقات العامة 
اجلمهور التعاون مع األجهزة الرقابية من 
خال تصوير أي شيء سلبي يتعلق بالبلدية  
وإرساله عبر حساب البلدية مبواقع التواصل 
االجتماعي @kuwmun وسيتم التعامل 

معه على الفور.

مصادرة اخلضراوات

Tuesday 20th November 2018 - 12 th year - Issue No.3318 الثاثاء 12 من ربيع األول 1440 هل/ 20 نوفمبر  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3318

شعار امللتقى

الشيخة عايدة سالم العلي

أكد ضرورة تعزيز احلوار بني الديانات واحلضارات

املعتوق: احلضارة اإلسالمية جسدت أفضل مناذج 
التسامح والتعايش املشترك بني األمم والشعوب

أكللد رئلليللس مجلس ادارة )الهيئة 
اخليرية اإلسامية العاملية( الكويتية 
الدكتور عبدالله املعتوق أمس االثنني 
ضلللرورة تعزيز قللنللوات احللللوار بني 
األديللللان واحللللضلللارات املختلفة مبا 
يتناسب مللع التغيرات والللتللطللورات 

املتاحقة.
جللاء ذلللك فللي كلمة ألقاها املعتوق 
فللي املللؤمتللر الللدولللي بعنوان )تطوير 
احلوار بني األديان واحلوار احلضاري 
للتعاون( الللذي بللدأت أعماله أمس في 

برلني ويستمر يومني.
وقال املعتوق وهو مستشار بالديوان 
األملليللري الكويتي ومستشار خاص 
لألمني العام لألمم املتحدة إن التغيرات 
والتطورات املتاحقة تتطلب استمرار 
العمل الدؤوب على تطوير آليات احلوار 
بللني اتللبللاع األديلللان وتعميق النقاش 
احلللضللاري وبلللذل املللزيللد مللن اجلهود 
لتخفيف معاناة الشعوب ورأب الصدع 
بني االديللان املختلفة ومحاربة العنف 

والتطرف.
وأشاد املعتوق باحلضارة االسامية 
قللائللا إنللهللا “جسدت افللضللل منللاذج 
التسامح والتعايش املشترك بني األمم 
والللشللعللوب مللن مختلف احلللضللارات 
والثقافات واالجناس لتقر منظومة من 

القيم املشتركة”.

وأوضللح أن الدين اإلسللامللي يدعو 
الى احلوار ورسم منهج هذا احلوار مع 
الديانات واحلضارات االخللرى مضيفا 
أن االختاف بني الناس في اجناسهم 
ولغاتهم وعقائدهم ال ينبغي أن يكون 
منطلقا أو مبررا للنزاع والشقاق بني 

األمم والشعوب.
وقللال إن الشريعة االسامية تضع 
قللواعللد ثابتة بشأن التعامل مللع اهل 
الكتاب االمر الذي يصب في الدعوة الى 

للتعايش بسام.
وبلللني أن التعاليم والتوجيهات 

اإلسامية ال تزال حية وفاعلة وقادرة 
على صقل العقل االسللامللي وتوجيه 
سلوك األمللة وتعاملها مللع كللل البشر 
فللي كللل زملللان ومللكللان مللشللددا على أن 
احلللوار احلضاري أصبح في عصرنا 
احلللاضللر اكللثللر احلللاحللا لتجنب األمم 
والشعوب ويات احلروب والنزاعات 

والصراعات.
واستعرض املعتوق جوانب لصورة 
ناصعة ونقية للدين اإلسامي مضيفا 
أن هللذا الدين يهدف الللى اقامة جسور 
التواصل والتعاون مبا يحقق النفع 
االنللسللانللي ويللعللزز معاني التواصل 
احلضاري ومكافحة التطرف واالرهاب 
والغلو في جميع أنحاء العالم. ودعا 
إلى أن يتضمن البيان اخلتامي للمؤمتر 
تللوصلليللة بلللإدانلللة واسللتللنللكللار جميع 
املمارسات والسياسات املتطرفة التي 
تهدد امن وسامة شعوب العالم بغض 
النظر عن دين مرتكبي اعمال التطرف 

وثقافتهم.
يللذكللر أن املللؤمتللر اللللذي يللهللدف إلى 
تللعللزيللز قللنللوات احلللللوار بللني األديلللان 
واحلللضللارات املختلفة ينظمه منتدى 
أملانيا ل أذربيجان وسفارة أذربيجان في 
أملانيا ومركز باكو الدولي للتعاون بني 
االديللان واحلضارات وأكادميية برلني 

للدبلوماسية الثقافية.

د. عبدالله املعتوق

خالل مؤمتر صحافي لإلعالن عن استضافة الهيئة اخليرية للمؤمتر السنوي الثامن للشراكة 
الفاعلة وتبادل املعلومات 

السميط: احتضان الكويت للفعاليات 
اإلنسانية تأكيد على دورها وريادتها 

قللال  املللديللر الللعللام للهيئة اخليرية 
اإلسامية العاملية املهندس بدر السميط 
أملللس االثللنللني إن احللتللضللان الكويت 
للفعاليات اإلنسانية هو تأكيد على 
دورهللا وريادتها في املجال االنساني 
كونها )مركزا للعمل اإلنساني( وسمو 
أمير الباد  الشيخ صباح األحمد )قائد 

العمل اإلنساني(. 
جاء ذلك في مؤمتر صحفي لإلعان 
عن استضافة الهيئة اخليرية للمؤمتر 
السنوي الثامن للشراكة الفاعلة وتبادل 
املعلومات من أجل عمل انساني أفضل 
يوم االثنني املقبل حتت شعار )انسانية 
واحللدة ضد اجلللوع( برعاية من سمو 

أمير الباد الشيثخ صباح األحمد.
وذكللر السميط الللذي يشغل أيضا 
الرئيس العام للجان املؤمتر أن املؤمتر 
سيشهد اطللاق مللبللادرة اطللعللام مليار 
جائع حللول العالم مضيفا أن تزايد 
احلاالت املفزعة املتعلقة باجلوع باتت 
تهدد الكثير من دول العالم منها اليمن 
الشقيق الللذي ميللوت فيه طفل كل 10 

دقائق نتيجة سللوء التغذية واجلللوع 
وفق تقارير أممية.

من جهته قال رئيس اللجنة اإلعامية 
للمؤمتر خالد اخلليفي في كلمة مماثلة 
إن األهللداف اإلعامية للمؤمتر تتجسد 
في التوعية عن مخاطر اجلللوع التي 
تللهللدد الللعللديللد مللن دول الللعللالللم.وأكللد 
اخلليفي أن املؤمتر سيتم تغطيته عبر 
العديد من اجلهات اإلعامية والصحفية 
احمللية والعربية والعاملية وسيشمل 

عددا من الفعاليات اإلعامية املميزة.
من جانبه قال رئيس فريق التواصل 
االجتماعي للمؤمتر ضاري البعيجان 
فللي كلمته إن اإلعلللام اجلللديللد أصبح 
ضللرورة ال جللدال فيها لتسويق ونشر 
األعمال اخليرية واإلنسانية باعتباره 
فضاء با حدود وسهل الوصول لكافة 

الشرائح املجتمعية وبأسرع وقت.
وأوضح أن فعاليات املؤمتر ستنقل 
على جميع منصات التواصل االجتماعي 
باللغتني العربية واإلجنليزية ولغة 
اإلشللارة مبشاركة العديد من املؤثرين 

في املجتمع الكويتي واخلليجي مشيرا 
إلى فكرة )سيلفي ضد اجلوع( مبشاركة 

اجلمهور.  
 وأضاف البعيجان أن هناك مبادرة 
نوعية تطرح للمرة األولللى في مجال 
العمل اخليري واإلنساني وهي عبارة 
عللن مللشللاركللة شخصيات مللؤثللرة في 
مواقع التواصل االجتماعي ومتابعيهم 
باملساهمة ضد اجلللوع والتحذير من 

االسراف والتبذير. 
  وأفاد بأن هناك جدارية ضد اجلوع 
)حتمل خريطة الكويت( فللي حديقة 
الشهيد لتوقيع املواطنني واملقيمني 
عليها مللللدة خللمللسللة أيللللام مبللشللاركللة 
مسؤولني والعديد مللن املؤثرين في 

مواقع التواصل االجتماعي.
وأشلللار إلللى تنظيم مللبللاراة خيرية 
للللللمللرة األولللللى تقيمها جللهللة خيرية 
فللي أرض اإلنسانية مبشاركة كبار 
املسؤولني والعبني سابقني من أجل لفت 
االنتباه لهذه القضية اإلنسانية من قبل 

اجلمهور والتفاعل معها.

جانب من املؤمتر الصحافي

رابطة األدباء الكويتيني وحملة »كان« 
تطلقان املوسم الثاني ملسابقة »قلم واعد«

تقيم رابللطللة األدبلللللاء الكويتيني 
وحملة )كان( ملكافحة مرض السرطان 
بالتعاون مع وزارة التربية املوسم 
الثاني من مسابقة )  قلم واعد للقصة 
القصيرة ( واملوجهة إلى طلبة املرحلة 
املتوسطة من بنني وبنات في مدارس 

وزارة التربية بدولة الكويت.
 وذكللرت رئيس مسابقة قلم واعد 
الكاتبة بللدريللة مللبللارك بللأن املسابقة 
تهدف إلى تنمية املواهب األدبية لكتابة 
فن القصة القصيرة وصقلها بالشكل 
اإليجابي عبر كتابة قصة تتناول خطر 
مللرض السرطان وضلللرورة محاربته 

بالشكل السليم عبر تأليف قصص 
حتمل رسللائللل توعية عبر شخوص 

القصص .
وبلليللنللت األسللللتللللاذة بلللدريلللة بللأن 
اللجنة املنظمة للمسابقة تقوم حاليا 
باالستعداد الستقبال طلبات املشاركة 
وقراءتها وتقييمها وفًقا ملعايير كتابة 
القصة القصيرة ومبادئ الكتابة ، حيث 
سيتم اإلعلللان عللن املللراحللل اخلاصة 
باملسابقة تباًعا حرًصا على الشفافية 
والدقة ومشاركة هذا املشروع الثقافي 
الللرائللد مللع أكللبللر شريحة ممكنة من 

املهتمني داخل دولة الكويت وخارجها .

أكدت بأنه قد بدأت املللدارس بتقدمي 
ترشيحاتها للطلبة الراغبني باملشاركة 
في املسابقة، وذلللك بناء على توصية 
معالي وزيللر التربية الدكتور حامد 
العازمي الذي لم يدخر جهًدا في سبيل 
دعم املسابقات الثقافية التوعوية في 

دولة الكويت.
وأوضحت بأنه ستكون هناك جوائز 
قيمة للفائزين ودروع تكرميية لكل 
اجلهات وامللللدارس املشاركة في هذه 
املسابقة وسيقام احلفل على مسرح 
الشاعرة الدكتورة سعاد الصباح مبقر 

الرابطة في شهر فبراير القادم .

جانب من احلملة

»التربية« تشكل فريق عمل الطالب املتميز ملؤسسة 
حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي املتميز 

أصدر وكيل وزارة التربية باإلنابة 
يوسف النجار قللرارا بتشكيل فريق 
عمل الطالب املتميز ملؤسسة حمدان 
بن راشللد آل مكتوم لللألداء التعليمي 
املتميز الللدورة )21 ( للعام الدراسي 
2018 /2019 بللرئللاسللة د. ماجد 
العلي – مدير إدارة األنشطة التربوية 

مبنطقة حللولللي التعليمية وعلى 
ضوئها أصللدر النجار مهام للفريق 
وذلك بعقد لقاءات تنويرية لتوضيح 
أهللداف وثقافة املؤسسة لفئة الطالب 
املتميز ، واستام طلبات الترشيح من 
فريق اإلعلللداد وإعلللادة توزيعها على 
الللراغللبللني باملشاركة بللاإلضللافللة إلى 

تطبيق بنود املؤسسة مبا يخص فئة 
الطالب املتميز ، واستام كافة طلبات 
الترشيح من املشاركني لفئة الطالب 
املتميز ، باإلضافة على األشللراف على 
عملية حتكيم طلبات الترشيح الختيار 
املدارس املرشحة لتمثيل دولة الكويت 

فئة  الطالب املتميز.


