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)كرم دياب(متابعة من احلضور ألنشطة أسبوع االنترنت 

الروضان: تطوير أساليب العمل الحكومية 
وتوحيد النظم لتبسيط اإلجراءات

روتهارت: العالقات األلمانية ـ الكويتية 
ستشهد مستقبالً تطورات في جميع المجاالت

15 نشاطًا في أسبوع اإلنترنت الخليجي الثاني

لندن ـ كونا: أكد مدير االدارة 
القنصلية فــــي وزارة اخلارجية 
الروضان أمس  الســــفير حمود 
اهمية تطوير اساليب العمل في 
االدارات احلكومية وتوحيد النظم 

لتبسيط االجراءات.
جاء ذلك في كلمة افتتح بها 
الســــفير الروضــــان الليلة قبل 
املاضية اعمال منتدى التخطيط 
االســــتراتيجي الرائــــد خلدمات 
احلكومــــة االلكترونية لتطوير 
اداء الوكالء والوكالء املساعدين 
العاملني في القطاع احلكومي في 
الكويت الذي يقام في العاصمة 

البريطانية خالل الفترة من 7 وحتى 11 اجلاري.
وقال السفير الروضان ان املنتدى يهدف الى االطالع 
على ما هو جديد في مجال القيادة والتخطيط وكيفية 
اســــتخدام النظم التكنولوجية وتعامالت احلكومة 
االلكترونية وفنــــون االدارة احلديثة. واكد اهمية 
املشاركة في اعمال املنتدى كونها ستسلط الضوء على 

تطوير اداء القياديني املشاركني في 
اعمالها مبا سينعكس ايجابا على 
أدائهم وحتقيق افضل النتائج في 
اداء وزارات الدولة املختلفة. واشار 
في هذا الســــياق الى »توجيهات 
صاحب الســــمو األمير الشــــيخ 
صباح األحمد وتأكيده في العديد 
السامية ضرورة  من اخلطابات 
احلرص على متابعة ما هو جديد 
في مجال احلكومة االلكترونية 

وتطبيقاتها«.
وأضــــاف ان اعمــــال املنتدى 
التعرف على مفاهيم  ستشــــهد 
احلكومة االلكترونية وتعامالتها 
واالســــتفادة من التطورات العاملية في هذا املجال، 
مشيرا الى ان البرنامج املعد خالل املنتدى يشمل القيام 
مبجموعة من الزيارات ألبرز املؤسسات البريطانية 
ذات اخلبرة في مجال القيادة والتخطيط االستراتيجي 
وتعامالت احلكومة االلكترونية مبا يتيح للمشاركني 

اكتساب خبرات عملية في هذا املجال.

برلنيـ  كونا: أقام وزير الدولة في وزارة اخلارجية 
األملانية د.وولف روتهارت مأدبة غداء تكرميا لسفيرنا 

لدى أملانيا عبداحلميد العوضي.
وحضر مأدبة الغداء التي أقامها روتهارت في فندق 
ريغينت بوسط العاصمة األملانية برلني اول من امس 
مبناسبة انتهاء مهمة العوضي في أملانيا عدد كبير من 
ممثلي مديريات اخلارجية وممثلي القصر اجلمهوري 
واملستشارية والسياسيني اآلخرين وممثلي السلك 
الديبلوملســــي العربي واألجنبي وممثلي مختلف 

الشرائح للمجتمع األملاني والعربي في برلني.
وأشاد روتهارت في كلمة ألقاها بالعالقات الثنائية 
املتميزة بني الكويــــت وجمهورية أملانيا االحتادية، 
مشيرا الى العالقات الطيبة التي تربط أملانيا حكومة 
وشعبا بالكويت. وأشار الى أهمية اللقاءات والزيارات 
الدورية بني البلدين سواء على املستوى احلكومي 

او البرملاني او مختلف القطاعات.

واكد الدور الرائد للكويت في االستثمارات على 
املســــتوى املؤثر في أملانيا والتي قال انها تاريخية 
وترجع جذورها الى عقود عدة ماضية آمال في الوقت 
نفسه في ان يكون للموقع االستثماري ألملانيا في 
الكويــــت مكانة جيدة. وأعرب أيضا عن اعتقاده ان 
العالقات بني البلدين ستشهد أيضا مستقبال تطورات 
هامة في مختلف املجاالت االقتصادية والسياسية 
والتقنية والتجاريــــة والثقافية، مبينا ان للكويت 
في أملانيا مركزا خاصا ومرموقا. ومن جانبه، أشاد 
ســــفيرنا بالعالقات التاريخية التي تربط الكويت 
بأملانيا، مشيرا الى ان الفترة التي قضاها في برلني 
كسفير للبالد زادته يقينا وقناعة بأهمية العالقات 

بني الكويت وأملانيا والتي تشهد تطورا ملموسا.
كما نوه باالجنازات التي متت في أملانيا منذ إعادة 
الوحدة األملانيــــة وإزالة اجلدار احلديدي الذي كان 

يفصل البالد الى قسمني شرقي وغربي.

أسامة دياب
انطلقت مســـاء أمس األول مبجمع املارينا مول انشطة اسبوع 
االنترنت اخلليجي الثاني وشـــهد حفل االفتتاح حضور حشد من 
املواطنني واملقيمني من مســـتخدمي وغير مستخدمي االنترنت في 

الكويت، والعديد من مرضى السكر وذوي االحتياجات اخلاصة. 
وبدوره أكد نائب رئيـــس اجلمعية الكويتية لتقنية املعلومات 
عبدالعزيز الدعيج أن نشاطات اجلمعية في خدمة مجتمع االنترنت 
في الكويت بدأت منذ أواخر القرن املاضي ملا لهذه الشبكة من أهمية 
كبرى في حياة الشعوب اليوم، معربا عن سعادته بالتعاون املثمر 
والبناء مع جمعية البحرين لالنترنت في اقامة اسبوع متخصص 

حول شبكة االنترنت يعود بالنفع على الدولتني الشقيقتني.
ومن جانبه قـــال عضو رابطة االنترنت في اجلمعية م.بســـام 
الشمري، ان هذا االسبوع يشهد 15 نشاطا في مختلف أنحاء الكويت 
موجهة لطلبة املدارس واجلامعات باالضافة لورش تدريبية خاصة 
ألولياء األمور يشـــرف عليها ويقدمها نخبة من االختصاصيني من 
املتطوعني واملتطوعات فـــي مجال تقنية املعلومات واالنترنت في 
مقر اجلمعية، معربا عن شـــكره وتقديره جلهود كل اجلهات التي 
ساهمت وشـــاركت في جناح النشاطات الســـيما مجموعة همتنا 
لديرتنـــا والفريق الكويتي للســـكر وادارة مجمع املارينا التجاري 

والشركات املساهمة. 
وأوضح الشمري أن الرابطة تسعى الى حتقيق عدد من األهداف 
منها املســـاهمة في زيادة عدد مستخدمي شبكة االنترنت وتوعية 
املجتمع بأهمية استخدامها واحلد من مخاطرها، واملساهمة في دعم 
املـــوروث الثقافي والتاريخي والتراثـــي للمجتمع الكويتي، ودعم 
وتشجيع مستخدمي االنترنت بشكل عام واملبدعني منهم بشكل خاص، 
والعمل على رفع مستوى أداء خدمة االنترنت وكفاءتها، والتنسيق 
مع مختلف املؤسسات احلكومية واخلاصة محليا وخليجيا وعربيا 
واجلهات املتخصصة في شـــبكة االنترنت لتبادل اخلبرات وتقدمي 

أفضل وآخر اخلدمات والتطورات للمجتمع الكويتي.
وقال عضو رابطة الكويت لالنترنت حسن احلمادي، ان تواجد 
أعضاء الرابطة في املارينا لفترة ثالثة أيام من هذا االسبوع االثنني 
والثالثاء واألربعاء هو للتواصل املباشر مع اجلمهور الكرمي حول 
كيفية اســـتخدام شبكة االنترنت واستثمارها وتسخيرها للجميع 
مبن فيهم ذوو االحتياجات اخلاصة ومن أجل عمل التوعية الالزمة 

واملطلوبة حول كيفية التعامل مع هذه الشبكة العنكبوتية. 
ومن جانبه وجه ممثل منظمة اآليكان في الشرق األوسط م.عصمت 
باهر شكره وتقديره للجمعية الكويتية لتقنية املعلومات على دعوته 
للمشاركة وعلى دعمها ملجتمع االنترنت وعلى تواجد منظمة اآليكان 
في هذا احملفل الكبير لالنترنت في الكويت وأنه سعيد جدا ملا رآه 
في مدارس الكويت من مشـــاركة حقيقية وفهم جيد لالنترنت في 
أوســـاط طالب املدارس املتوسطة والثانوية، كما أشار م.باهر الى 
أن »اآليكان« تلعب دورا رئيســـيا في تنظيم شبكة االنترنت على 

مستوى العالم.

افتتح منتدى التخطيط اإلستراتيجي لخدمات الحكومة اإللكترونية

الخارجية األلمانية احتفت بسفيرنا العوضي

حمود الروضان


