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جانب من احلضورقائد التعليم العسكري يلقي كلمته

الحرس الوطني ينظم محاضرة عن إجراءات 
األمن والسالمة في استخدام السالح

برعاية نائب وكيل احلرس الوطني العميد الركن زايد ناصر وحضور العميد الركن م.هاشم يوسف 
أقي����م في القاعة املركزية مببنى العمليات واخلطط مبعس����كر الصمود محاضرة عن اجراءات األمن 
والس����المة في استخدام السالح وضرورة التأكد من عدم احتوائه على ذخيرة حية بعد االنتهاء من 
استخدامه وذلك بالتنسيق مع شركة التطوير األميركية MPRI. وألقى قائد التعليم العسكري كلمة 
رحب من خاللها بحضور احملاضرة من قادة وضباط في احلرس الوطني وأش����اد من خاللها بأهمية 
االلتزام مبا جاء من تعليمات وتوصيات في هذه احملاضرة والتي تس����عى من خاللها قيادة احلرس 
الوطني ممثلة في رئيس احلرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي والشيخ مشعل األحمد نائب رئيس 
احلرس الوطني ووكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي باحملافظة على أمن وس����المة منتس����بي 
احلرس الوطني الذين ميثلون الثروة احلقيقية لوطننا الغالي في ظل التوجيهات السديدة لصاحب 

السمو األمير القائد األعلى للقوات املسلحة وسمو ولي عهده األمني حفظهما اهلل ورعاهما.

الشريدة: اجتماع »الحكومة اإللكترونية«  
لدول »التعاون« يبحث ورقة كويتية 

يعقد في السعودية برئاسة الكويت

الرياض � كونا: عقدت جلنة 
احلكومة االلكترونية بدول مجلس 
التعاون ل���دول اخلليج العربية 
اجتماعها الس���ابع امس برئاسة 
الكويت التي ميثلها اجلهاز املركزي 

لتكنولوجيا املعلومات.
وقال مدير عام اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات رئيس وفد 
الكويت م.علي الشريدة في تصريح 
ل� »كونا« امس ان االجتماع الذي 
الورقة  يستمر يومني سيناقش 
املقدمة من الكويت بشأن مؤشرات 
مجتمع املعلومات وورقة أخرى 
بشأن جائزة احلكومة االلكترونية 
والتي متنح على مس���توى دول 

املجلس.
واضاف الشريدة ان االجتماع 
سيتناول العديد من املوضوعات 
ذات الصل���ة مبنظوم���ة تطبيق 
احلكومة االلكترونية من بينها 
مناقش���ة الورق���ة املقدم���ة من 
الس���عودية بش���أن االتفاقيات 
االطارية للشراء اجلماعي لرخص 

البرمجيات.
وذكر أن االجتماع س���يبحث 
كذلك مقترح سلطنة عمان املتعلق 
باالع���الن املش���ترك للحكوم���ة 
ب���دول مجل���س  االلكتروني���ة 
التع���اون انطالقا م���ن التقرير 
العمانية  االدارة  ال���ذي أعدت���ه 
بالتعاون مع مستشارين من دول 

االحتاد االوروب���ي حول املالمح 
الوطنية ملجتمع املعلومات بدول 

املجلس.
وبني أن االجتماع س���يبحث 
ورقة عمانية ثانية حول حوكمة 
آلية الشراء اجلماعي لتراخيص 
الى  برمجيات احلاسوب اضافة 
مذك���رة األمان���ة العامة ملجلس 
التعاون حول تشكيل جلنة وزارية 
م���ن الوزراء املعني���ني مختصة 
باحلكومة االلكترونية في الدول 
األعضاء. يناقش االجتماع الذي 
يحضره رؤساء هيئات وبرامج 
احلكومة االلكترونية بدول مجلس 
التعاون العديد من املوضوعات 
املتعلقة بتطوير خدمات احلكومة 
االلكترونية واجلوانب املشتركة 

للتعاون بني الدول االعضاء.

م.علي الشريدة


