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انطلقت أمس فعاليات ملتقى اإلعالم 
والتكنولوجيا واالتــصــال فــي نسخته 
الثانية، والـــذي يعقد على مــدار ثالثة 
أيــام في الفترة من 21 إلــى 23 نوفمبر، 
ــوت الــكــويــت،  ــاري ــي دبــلــيــو م بــفــنــدق ج
حتــت رعــايــة الشيخ محمد العبدالله 
وزيــر الــدولــة لــشــؤون مجلس الـــوزراء 
وزيــر اإلعــالم بالوكالة، وبالتعاون بني 
هيئة امللتقى اإلعالمي العربي، واجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات، واملعهد 
العربي للتخطيط، والصندوق العربي 
ــي،  ــاع ــم ــت لـــإمنـــاء االقـــتـــصـــادي واالج
واجلمعية الكويتية لإعالم واالتصال، 
ومبشاركة كوكبة من كبار املسؤولني 
فــي قــطــاعــات التكنولوجيا واالتــصــال 
احلكومية واخلاصة، وعدد من املختصني 
ــرات،  ــب ــاب اخل ــح ــن أص ــني م ــي ــادمي واألك
إضافة ملنتجني مستثمرين في صناعة 
االتــصــال والتكنولوجيا واإلعـــالم على 

املستويني احمللي والدولي.
ــني العام  ــال ماضي اخلميس األم  وق
للمتلقي اإلعالمي العربي خالل كلمته في 
افتتاح امللتقى »إن امللتقى يناقش كيفية 
الــوصــول لالستخدام األفــضــل لوسائل 
اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي في 
إدارة حياتنا وأعمالنا من خالل دراسات 
ــي املــجــال،  وممـــارســـات املتخصصني ف
مشيرا إلى وجــود 13 جلسة ومحاضرة 
تدريبية تخدم أهــداف امللتقى على مدار 

ثالثة أيام.
ــد اخلميس على حــرص القائمني  واك
بأعمال امللتقى على اجلمع بني املشتغلني 
واملهتمني واملــؤثــريــن فــي مجال اإلعــالم 
واالتصال والتكنولوجيا، إلحداث نوع من 
التفاعل من خالل إبداء آرائهم في أوضاع 

اإلعالم والتكنولوجيا في عاملنا العربي.
 ومن جانبه قال قصي الشطي مدير عام 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات » 
إن ملتقى اإلعالم والتكنولوجيا واالتصال 
ميثل أهمية كبرى حيث أنه ميزج ما بني 
اإلعالم بأدواته املختلفة، والتكنولوجيا 
الــتــي صـــارت مــصــدرا مهما فــي صناعة 
اإلعالم وتطوره، واالتصال القادم اجلديد 
الذي غير شكل اإلعالم وخلق ثورة جديدة 
عرفت بثورة االتصال، مؤكدا إن مثل هذه 
امللتقيات والتي تأتي على شكل برامج 
تدريبية مكثفة لها أهمية كبيرة في تطوير 
إدراكنا ومفاهيمنا وقدراتنا بالتعامل مع 

تلك املــؤثــرات الثالث اإلعـــالم، االتصال 
والتكنولوجيا.

 وأضــاف الشطي » إن جــدول األعمال 
لهذ امللتقى جدوال ثريا بالعناوين املهمة، 
واحملاضرين األكفاء الذين مت انتقائهم 
بعناية فائقة ليحققوا الــغــرض املهم 
لهذا التجمع باغتنام الفائدة واملعلومة 
واملعرفة اإلضافية، مقدما شكره وتقديره 
لراعي هذا امللتقى الشيخ محمد العبدالله 
وزيــر الــدولــة لــشــؤون مجلس الـــوزراء 
وزير اإلعالم بالوكالة، وللقائمني على هذا 

امللتقى وكافة املشاركني فيه.
ــل قــــال كــرمي  ــص ــت ـــاق م  وفــــي ســـي
درويـــش مدير اجلــهــاز اإلداري باملعهد 
العربي للتخطيط »إن ملتقى اإلعــالم 
والتكنولوجيا واالتصال يضم لفيف من 
أصحاب االختصاص واملهتمني في الشأن 
اإلعالمي، ملناقشة أحدث السبل واألهداف 
التي َتسَهْم في تنمية القطاع اإلعالمي 
ــهــام فــي دعـــم التنمية  ــــراز دوره ال وإب
مشيرا إلى دور املعهد العربي للتخطيط، 
كمؤسسة إقليمية ُتْعَنى بدعم اجلهود 
اإلمنائية في مختلف مجاالتها ،وكشريك 
مع امللتقى اإلعالمي العربي في تنظيم 
وتنفيذ العديد من األنشطة واملُلتقيات 
اإلمنائية، وهي شراكة تقدر وتسعى دوما 

إلى استمرارها.

ــد درويـــش على ضـــرورة تعزيز   واك
اجلهود اإلمنائية وتوسيع نطاقها وبشكل 
خاص في مجال املعلوماتية والتكنولوجيا 
وتفعيل دور التقنيات التكنولوجية 
ـــداف اإلمنــائــيــة، مشيرا  فــي حتقيق األه
إلــى دور املعهد العربي للتخطيط في 
تطوير مركز املعلومات، ليصبح مركزا 
الكترونياّ متكامال يهدف إلى تقدمي الدعم 
املعلوماتي جلميع رّواده مــن متدربي 
املعهد، والباحثني، وذوي االختصاص 
واالهتمام بشؤون التنمية االقتصادية 
واالجتماعية، وذلــك من خــالل مكوناته 
التي تشمل املكتبة اإللكترونية، وقواعد 
البيانات اإلقليمية والدولية، والدوريات 
اإللــكــتــرونــيــة، وقــاعــدة بــيــانــات وثائق 

املعهد، وقاعدة بيانات اخلبراء العرب.
ــن بــلــورة  ــــش البـــد م ــــاف دروي  وأض
ـــداف التنمية االقتصادية  وتعميم أه
واالجتماعية بحيث تدخل هذه األهــداف 
الثقافة املجتمعية وتصبح جزء من الفكر 
املجتمعي يسعى كل فرد في حتقيق هذه 
األهداف، إذ يقوم دور اإلعالم على تثقيف 
الرأي العام بأهم القضايا اإلمنائية، كما 
يشرح النتائج واملخرجات على املستويني 
الــقــريــب والــبــعــد، بحيث يــكــون الـــرأي 
العام على دراية مبا يحدث من متغيرات 
ويستطيع عبر ذلك ربطها بواقعه، والعمل 

على التعامل معها مبا يعود عليه باملنفعة 
االقتصادية واالجتماعية، مؤكدا على 
ــرورة تعميم املعرفة وزيـــادة الوعي  ض
بالسياسات واإلجـــراءات اإلمنائية التي 
تقوم بها احلكومات، سواء على املستوى 
االجتماعي وهو األهــم، أو على املستوى 

االقتصادي والدخل الفردي.
 وتضم أجندة امللتقى 13 محاضرة تقام 
على مــدار ثالثة أيــام ويحتوي اجلــدول 
في اليوم األول على ثالثة محاضرات هي 
جلسة »كيف تنمي حياتك ويقدمها لطيفة 
اللوغاني مدربة اإلتيكيت والبروتوكول 
الــدولــي«، وجلسة »كيف تؤثر ويقدمها 
ــالم بجامعة  ــواز العجمي أستاذ اإلع د.ف
الكويت«، وجلسة »كيف تظهر إبداعك 
ــالح خبير فــي مجال  ــن ص ويقدمها امي
تكنولوجيا املعلومات«، وفي اليوم الثاني 
ــدول على جلسة »كيف تبني  يشمل اجل
صورتك على اإلنترنت ويقدمها روالند 
أبي جنم مستشار تكنولوجيا املعلومات 
والتواصل االجتماعي«، وجلسة » كيف 
حتمي نفسك ويقدمها د. فايز الكندري 
ــاص بكلية احلقوق  أستاذ القانون اخل
بجامعة الــكــويــت وحــســني العبدالله 
احملامي والباحث القانوني«، وجلسة 
»كــيــف حتقق طريقك ويقدمها ماضي 
اخلميس األمــني العام للملتقى اإلعالمي 

الــعــربــي«، وجلسة »كــيــف حتقق ذاتــك 
ويقدمها د.معتز كوكش خبير متخصص 
بــعــلــوم التقنيات احلــديــثــة«، ويشمل 
اجلدول في اليوم الثالث على جلسة »كيف 
تتقن عملك اإللكتروني ويقدمها بالل 
ــراد املدير اإلقليمي لشركة ايبسوس  امل
كونكت«، وجلسة »كيف تطور مهاراتك 
ويقدمها ناصر املطوع خبير في مجال 
التكنولوجيا«، وجلسة »كيف تسوق 
مشروعك ويقدمها محمد سويدان خبير 
تسويق الــكــتــرونــي«، وجلسة » كيف 
تقييم أدائـــك ويقدمها د.صـــالح الناجم 
خبير وســائــل الــتــواصــل االجتماعي«، 
وجلسة »كيف حتقق جناحك ويقدمها 
منار احلشاش أمني عام جائزة الكويت 

للمحتوى«.  
ــالم   واجلــديــر بالذكر إن ملتقى اإلع
والتكنولوجيا واالتصال يقام بتنظيم من 
هيئة امللتقى اإلعالمي العربي واجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات ، واملعهد 
العربي للتخطيط، وبرعاية من اخلطوط 
اجلوية الكويتية، ويهدف إلى دراسة دور 
التكنولوجيا في منو املؤسسات احلكومية 
واخلاصة وتطورها، وإبراز األثر املباشر 
للثورة التكنولوجية على تغيير أسس 
ومفاهيم وأدوات العديد من الصناعات 

األخرى.

جانب من جلسات امللتقى

13 جلسة تدريبية ملتقى اإلعالم والتكنولوجيا واالتصال انطلق بأجندة تضم 

اخلميس: نحرص على التفاعل مع املتخصصني مبجاالت اإلعالم واالتصال والتكنولوجيا 
»الطيران املدني«: نتائج قياسية 

ملطار الكويت مبعايير السالمة 
 2017 الدولية 

ماضي اخلميس متحدثا

وقدراتنا ومفاهيمنا  إدراكنا  لتطوير  كبيرة  أهمية  متثل  املكثفة  التدريبية  البرامج  الشطي: 

»السكنية« تطرح مناقصة 
مشروع شرق تيماء األحد املقبل 
 أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية طرح مناقصة إنشاء مشروع شرق 
تيماء األحد املقبل متضمنا إنشاء وإجناز وصيانة 509 بيوت وأعمال الطرق 
وشبكات البنية التحتية ومواقف السيارات واملباني العامة ومحطات الكهرباء 
الفرعية. وقالت املؤسسة في بيان صحفي أمس إن تاريخ إقفال املناقصة 
سيكون يوم 15 يناير املقبل موضحة أن املشروع مت تخصيصه للمواطنني 

املشمولني بالقانون رقم 2 لسنة 2015.
وأوضحت أن القانون املذكور ألزمها بتخصيص مسكن مالئم ملن قام ببيع 
بيته وسدد كامل قيمة القرض املمنوح له من بنك االئتمان الكويتي ملرة واحدة 

على أن يكون ذلك بحق االنتفاع أو اإليجار له وألسرته.
وتبلغ مساحة البيت في مشروع شرق تيماء 300 متر مربع وتبلغ مساحة 
البناء 425 مترا مربعا على طابقني وتوفر نفس االحتياجات املتوفرة في البيت 
احلكومي حيث يحتوي الطابق األرضي على ديوانية وصالة استقبال وغرفة 
طعام ومطبخ وغرفة سائق وغرفة خادمة و4 حمامات أما الطابق األول فيضم 

4 غرف نوم وصالة معيشة و4 حمامات.

ــي  ــدول ــت ال ــوي ــك ــار ال ــط حــقــق م
نتائج قياسية فــي معايير سالمة 
األنظمة الــدولــيــة للطيران املدني 
إذ أظهرت نتائج التقييم للمنظمة 
الــدولــيــة للطيران املــدنــي )إيــكــاو( 
تفوقه بنسبة 18ر78 في معايير 
سالمة األنظمة الــدولــيــة للطيران 
املدني خالل العام احلالي مقابل 54 
في املئة العام املاضي. وقالت اإلدارة 
العامة للطيران املــدنــي الكويتية 
فــي بيان صحفي أمــس الثالثاء إن 
)إيكاو( أنهت أمس االثنني الزيارة 
ــام بها فــريــق فني  امليدانية الــتــي ق
متخصص لتقييم معايير أنظمة 
السالمة في مطار الكويت الدولي 
باإلعالن عن نتائج إيجابية تعكس 
ارتــفــاع كفاءة األداء في القطاعات 
التشغيلية املختلفة. وأوضحت أن 
هــذا اإلجنــاز يسجل لدولة الكويت 
التي أولــت اهتماما بالغا بتحديث 
البنية التحتية لقطاع النقل اجلوي 
إذ كان على رأس أولويات احلكومة 
برئاسة سمو الشيخ جابر املبارك 
احلمد الصباح رئيس مجلس الوزراء 
موضوع تطوير قطاع الطيران املدني 

بكل أشكاله.
ولفتت إلى أن زيارة فريق املنظمة 
الــدولــيــة للطيران املــدنــي تضمنت 
تدقيقا شامال على اإلدارات املعنية في 

االدارة العامة للطيران املدني شملت 
قــطــاعــات ســالمــة الــطــيــران والنقل 
اجلــوي واملالجة اجلوية وعمليات 
املطار والهندسة وذلــك على مدى 8 

أيام متتالية.
وذكـــــرت أن )إيـــكـــاو( أشـــادت 
بالقفزات الواضحة التي حققتها 
اإلدارات املختلفة اخلاضعة للتقييم 
امليداني والفني في وقت قياسي من 
54 في املئة عام 2016 إلى 18ر78 

في املئة العام احلالي.
ولــفــتــت إلـــى أن )إيـــكـــاو( ثمنت 
الــتــطــورات الــتــي أجنــزتــهــا اإلدارة 
الــعــامــة للطيران املــدنــي بــدعــم من 
رئيسها الشيخ سلمان صباح سالم 
احلــمــود الــصــبــاح والــعــامــلــني فيها 
لتحقيق املتطلبات الرئيسية في 
تطبيق معايير السالمة التشغيلية 

في مطار الكويت الدولي.
يذكر أن املنظمة الدولية للطيران 
املدني وكالة متخصصة تابعة لألمم 
املتحدة تعمل على تطبيق القواعد 
والتوصيات الدولية التي تخص 
الطيران املدني الدولي والسياسات 
الرامية الى دعم قطاع طيران مدني 
ميتاز بالسالمة والــكــفــاءة واألمــن 
واالستدامة االقتصادية واملسئوليية 
البيئية لضمان االلــتــزام بالقواعد 

العاملية.


