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ماضي اخلميس

جانب من االجتماع

الخميس: تكريم 
المشاركين في الملتقى 
اإلعالمي األول للشباب

الصالون اإلعالمي يلقي 
الضوء على المتغيرات 

العربية الحالية

»الحرس«
احتفل بتخريج

دورة الغاز المسال

رف���ع األمني الع���ام للملتقى 
اإلعالمي العربي ماضي اخلميس 
آيات الشكر والعرفان ملقام  كل 
الس���مو االمير الشيخ  صاحب 
صب���اح األحم���د عل���ى دعمه 
ومس���اندته مللتق���ى الكوي���ت 
اإلعالمي األول للش���باب مشيدا 
بحرص سموه على جناح هذه 
الفعالي���ة اإلعالمية املهمة التي 
القت حضورا كبيرا واستحسانا 
أكبر من قبل املشاركني الضيوف 
الذين حضروا فعاليات امللتقى، 
كما وجه اخلميس الشكر الى كل 
اجلهات التي شاركت في ملتقى 
الكويت اإلعالمي األول للشباب، 
الفاعلة في  كما أشاد باملشاركة 
الندوات من قبل الشباب وطلبة 
اإلعالم، معبرا عن مدى االنبهار 
الطلبة  الكبير بنشاط وتعاون 
في تنظي���م امللتقى، مؤكدا على 
حد تعبي���ره اننا ف���ي النهاية 
منظمون اما النجاح فيعتمد في 
األس���اس على الطلبة، وهذا ما 
أشاد به اإلعالميون الذين حضروا 

امللتقى.
جاء ذلك خالل حفل التكرمي 
امللتقى  أقامته هيئ���ة  ال���ذي 
اإلعالمي العربي مساء االثنني 
املاضي، حيث حرصت الهيئة 
على تكرمي ع���دد من اجلهات 
واملؤسسات والشركات الراعية 
وكذلك الطلبة الذين كان لهم اثر 
واضح وملموس في جناح هذه 

الفعالية اإلعالمية الفريدة.

يستضيف الصالون اإلعالمي 
اليوم في متام السابعة والنصف 
مساء في ندوته التي ستقام حتت 
عن���وان »املتغي���رات العربية« 
االعالمي د.غامن النجار في جامعة 
الكويت واإلعالمي والكاتب د.محمد 
الرميحي، وذلك في املقر املؤقت 
للصالون االعالمي باليرموك ق4 

الشارع األول منزل  رقم 36.
وتأت���ي هذه الن���دوة توافقا 
مع تصاعد االحداث السياسية 
على الساحة العربية ابتداء مما 
حدث في تونس وما يحدث في 
مصر اآلن ومرورا بطبيعة الدور 
االعالمي ف���ي مثل هذه االحداث 
التاريخية التي تشهدها املنطقة 

العربية.

أقام احل���رس الوطني امس 
حفل تخريج دورة الغاز املسال 
في شركة ناقالت النفط بحضور 
قائد الدعم اللوجستي في احلرس 
العميد د.مهن���دس عبدالرحمن 
فرج اللميع وبالتعاون مع شركة 
الناقالت ممثل���ة بنائب رئيس 
الشركة ونائب العضو املنتدب 
للش���ؤون اإلدارية واملش���اريع 

الشيخ علي احلمود.
وتضمنت الدورة تدريبا عمليا 
ملنتسبي وحدة اس���ناد اجهزة 
الدولة في احلرس الوطني على 
كيفية تعبئة اس���طوانات الغاز 
وصيانتها ونقله���ا وتوزيعها 

وتفريغها.
واشاد الش���يخ علي احلمود 
بالتع���اون املثم���ر والراقي مع 
احل���رس الوطني ال���ذي يعزز 
اواصر التعاون مع مؤسس���ات 
الدولة ويزيد من ترابطها بشكل 

أعمق وأفضل.

السريع: تنسيق خليجي وعالمي لتطبيق الحكومة اإللكترونية
عائشة الجالهمة

افتتح رئيس اجلهاز املرك���زي لتكنولوجيا املعلومات 
عبداللطيف الس���ريع االجتماع الثام���ن للجنة احلكومية 
االلكترونية لدول مجل���س التعاون اخلليجي واملنعقد في 
البالد خالل الفترة من 30 � 31 اجلاري. وقال الس���ريع عقب 
االجتماع ان هذا االجتماع يعتبر االول »الكترونيا« حيث لم 
تستخدم فيه أي أوراق طوال فترة االجتماع سواء في فترة 
املناقش���ات او التوصيات او أوراق العمل املقدمة من الدول 
املش���اركة حيث حرصنا على ان تك���ون أعمالنا على جهاز 

احلاسب اآللي. وأضاف ان مناقشة احلكومة االلكترونية في 
عدة مواضيع ومنها االعالن املشترك لدول مجلس التعاون 
للحكومة االلكترونية واالتفاق على الصيغة املبدئية التي 
ستقدم من خالل دول املجلس لوضع اعالن مشترك ورفعه 
الى اللجنة الوزارية كما مت االطالع على جتارب الدول األعضاء 
وجتاربها مع الدول العاملية في مجال احلكومة االلكترونية. 
وبنينّ الس���ريع انه مت التنسيق مع دول االعضاء لالستفادة 
من جتارب بعضنا البعض فيما يخص احلكومة االلكترونية 
خاصة ان مملكة البحرين قد احتلت املركز الثالث عشر آسيويا 

واألولى عربيا وخليجيا باالضافة الى مناقش���ة التنسيق 
مع الدول العاملية لتنفيذ وتطبيق املعايير الدولية املالئمة 
للحكومة االلكترونية. وقال ان مشروع جدول األعمال اشتمل 
على مناقش���ة تقرير األمانة العامة النشاء اللجنة الوزارية 
للحكومة االلكترونية ومناقشة ورقة الكويت حول اجلدول 
الزمني ألنشطة املؤمتر ومعرض وجائزة احلكومة االلكترونية 
القادمة واملتوقع عقدة في نوفمبر القادم كما متت مناقشة 
توصيات فريق العمل املشكل من الدول األعضاء واخلاص 

باالتفاقيات االطارية املتعلقة باحلكومة االلكترونية.


