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ولي العهد يرعى اليوم حفل تكريم

المؤسسين لجمعية عبداهلل النوري الخيرية
يشمل سمو ولي العهد الش���يخ نواف األحمد برعايته حفل تكرمي 
املؤسس���ني وأعضاء مجلس اإلدارة السابقني جلمعية الشيخ عبداهلل 
النوري اخليرية. وقد أناب سموه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير األوقاف والشؤون االسالمية املستشار 
راشد احلماد حلضور احلفل الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم على 

مسرح الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية.

رئيس االئتالف العالمي لتقنية المعلومات واالتصاالت أعرب عن اعتقاده أن المنطقة تزخر بطاقات وإمكانيات لم يستفد منها بالشكل المطلوب

كامبالوف: جهود منار الحشاش ستسهم في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
األمم املتحدة � كونا: أشاد رئيس االئتالف العاملي لتقنية املعلومات 
واالتصاالت والتنمية التابع لألمم املتحدة سيرجي كامبالوف بجهود 
األمني العام جلائزة الكويت االلكترونية م.منار احلشاش معتبرا 
ان مثل هذه اجلهود ستسهم في حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 

ويتم حتقيقها باملوعد احملدد لها في عام 2015.
جاء ذلك في تصريح لكامبالوف ل� »كونا« وتلفزيون الكويت الليلة 
قبل املاضية لدى بدء االجتماع الثاني لوضع اخلطة االستراتيجية 
للشباب والتكنولوجيا التابع للجنة القيادات الشابة االلكترونية 
املنبثقة عن جائزة احملتوى االلكتروني العاملية للمعلوماتية املعتمدة 
من األمم املتحدة )غايد( والتي تستمر اسبوعا بعد االجتماع األول 

في شرم الشيخ في نوفمبر املاضي.
وأكد كامبالوف ان إدارة »غايد« تتطلع الى مشاركة احلشاش 
القيمة في االجتماعات بخبراتها املتعددة في املش���روعات احمللية 
والعاملية املتعلقة بتطوير تقني���ة املعلومات واالتصاالت والتي 

تثري املجتمع الكويتي.
وشدد على اهتمام »غايد« بالتعاون مع حكومات وشعوب املنطقة 
العربية معربا عن اعتقاده أن املنطقة تزخر بطاقات وإمكانيات لم 

يتم االستفادة منها بالنحو املطلوب.
وأضاف انه يجري اتصاالت مس���تمرة مع حكومات ومنظمات 
عربية مضيفا »أحتمس لألفراد ذوي املعرفة املفعمني بالنش���اط 
في املنظمات الناشئة في البلدان العربية، خاصة في الكويت ممن 

يرغبون في العمل معنا لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية«.
وأوضح ان الهدف من االجتماع الثاني لوضع اخلطة االستراتيجية 
للش���باب والتكنولوجيا هو مد فئة الشباب في كل أنحاء العالم 
بالطاقة الالزمة بهدف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية مشددا على 
ان هذا ما يسعى إليه االئتالف العاملي لتقنية املعلومات واالتصاالت 

والتنمية وهذا هو هدفنا للعام احلالي.

سيرجي كامبالوف وم.منار احلشاش


