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ماضي اخلميس

د.خليل أبل وصالح العسعوسي خالل لقائهما اإلعالميني املشاركني في أعمال القمة

الخميس: آمال وتطلعات وتحديات تنموية تواجه القمة

أبل والعسعوسي عّرفا اإلعالميين المشاركين 
في القمة بجائزة الشيخ سالم العلي للمعلوماتية

اخلليجية يعمق روابط االخوة 
بني ابناء اخلليج العربي ومينت 
ع���رى العالق���ات االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية بني 
دولهم مب���ا يحق���ق الطموح 
في رؤي���ة مجتم���ع خليجي 

متكامل.

باللقاء املثمر الذي عكس اهتمام 
الوف���ود االعالمي���ة املختلف���ة 
باملعلوماتية والتقانة االتصالية 
متمنني االزدهار والرفعة للوطن 
احلبيب حتت ظل صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
وأضاف���ت ان انعقاد القمم 

ايضا للوفود اخلليجية والعربية 
والدولية االعالمي���ة نبذة عن 
اجلائزة واهدافها واملراحل التي 
مرت بها والطموحات التي تتطلع 

الى حتقيقها.
اب���ل  ان  ال���ى  وأش���ارت 
والعسعوسي أعربا عن سعادتهما 

التقى مدير جائزة سمو الشيخ 
سالم العلي الصباح للمعلوماتية 
د.خليل ابل وعضو مجلس االمناء 
صالح العسعوسي أمس بالوفود 
االعالمية الزائرة للمشاركة في 
قمة مجلس التعاون اخلليجي ال� 

30 املقررة اليوم في الكويت.
وقال���ت ادارة اجلائ���زة في 
بيان صحافي ان ابل قدم عرضا 
تعريفيا ع���ن اجلائزة ألعضاء 
الوفود تضمن شرحا عن مسارات 
اجلائزة ومجاالتها وما حققته 
م���ن اجنازات خالل مس���يرتها 
التي بدأت في عام 2001 في دولة 

الكويت.
واضاف���ت ان مدير اجلائزة 
الى ان مس���يرة اجلائزة  اشار 
تفرعت في عام 2007 لتش���مل 
الدول العربي���ة كافة، مما كان 
له اثر واضح في نش���ر الثقافة 
املعلوماتية في الكويت خاصة 

والوطن العربي عامة.
وذك���رت ان عض���و مجلس 
االمناء صالح العسعوسي قدم 

رحبت هيئة امللتقى االعالمي العربي باالعالميني 
الذين يتواجدون على ارض الكويت من اجل القمة 

اخلليجية التي ستحتضنها الكويت اليوم.
وصرح االمني العام لهيئ���ة امللتقى االعالمي 
العربي ماض���ي اخلميس بأن القم���ة اخلليجية 
املقبلة معقود عليها الكثير من اآلمال والتطلعات، 
وينتظرها الكثير م���ن التحديات التنموية التي 
تواجه العالم العربي في هذه الفترة سواء كانت 
حتديات سياس���ية أو اقتصادي���ة أو غيرها من 
التحديات التي حتتاج الى التكاتف والتكامل في 
العمل العربي، مش���يرا ال���ى حاجة دول مجلس 
التعاون الى احداث نوع من التكامل الشامل على 

كل املستويات والقطاعات.

واكد اخلميس ان االعالم عليه من املسؤولية 
قس���ط كبير في اجناح هذه القمة املرتقبة، حيث 
تتجلى هذه املسؤولية وحجمها في املساهمة في 
ان تبلغ القمة غاياتها ع���ن طريق التركيز على 
انعقادها وتعريف املجتمع العربي بأهمية انعقاد 
هذه القمة وما يترتب عليها من نتائج وما يتمخض 
عنها من توصيات، مش���يرا الى انه آن االوان كي 
نتخطى مراح���ل التخطيط والتوصيات وننتقل 
الى مراحل التفعيل والتنفيذ، ألن عاملنا العربي 
اآلن أحوج ما يكون الى تنفيذ االس���تراتيجيات 
وتفعيل اخلطط التنموية، خاصة ونحن في عصر 
تنافسي يشهد في كل يوم تنافسا وحتديا جديدا 

في مختلف القطاعات.


