
 

بلدية العين تفوز بـ"درع الحكومة االلكترونية العربية" وتكرم شركاءھا وأوائل الثاني ع
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بلدية مدينة العين / جائزة درع الحكومة االلكترونية .

 يوليو/ وام / فازت بلدية مدينة العين بـ" درع الحكومة االلكترونية العربية " في دورتھ8العين في 
مواقعااللكترونية البلديات ".. والتي تھدف لتعزيز دور مواقع الحكومات اإللكترونية وصفحاتھا على 

اإلبداع في تصميم المواقع والصفحات االلكترونية للحكومات العربية .

وتسلم الدرع عمر ثامر الشامسي المدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية باإلنابة خالل حفل أقي
..من سالم الشاعر نائب مدير عام قطاع المعلومات و الحكومة االلكترونية في ھيئة تنظيم قطاع

حضر الحفل حيدر فريحات مدير قطاع تكنولوجيا المعلومات لدول غرب آسيا التابع لألمم المتحدة
االدارات و ممثلي الجھات المعنية.

رة خدمةويأتي فوز بلدية مدينة العين بھذه الجائزة تتويجا للجھود التي تبذلھا البلدية ممثلة بإدا
نللعمالء و تطويرھا حيث بلغت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات االلكترونية لبلدية مدينة العي
 و/المائة من إجمالي عدد الطلبات اإللكترونية على نظام الخدمات االلكترونية والبالغ أربعة آالف

توأكد عمر ثامر الشامسي " أھمية الدور الذي يلعبه القطاع و خصوصا إدارة خدمة العمالء التي 
مع العمالء ولذلك يكمن عملنا األساسي بتنفيذ احتياجاته و ما يتناسب مع القوانين والشروط ال
تخليص جميع معامالته مما يسھم في تحقيق رؤى البلدية والسعي الدائم لتوفير الوقت والجھد

وشكر الشامسي القائمين على المسابقة مؤكدا أن فوز بلدية مدينة العين بالجائزة يعزز طموحھ
تكاكواحدة من الجھات الحكومية الحيوية الرتباطھا الدائم بالعمالء ال ينضب العمل بھا والتحديات 

بھا الى إرضاء تطلعات الجمھور و قياس مستوى خدماتھم من خالل التعامل الدائم مع المراجعين

الخوتھدف مسابقة درع الحكومة االلكترونية العربية إلى اكتشاف وتعزيز الروح اإلبداعية والعقول 
ياإللكترونية بجانب حث الدول العربية على المشاركة في العالم الرقمي انطالقا من رؤية أكاديم

وإيجاد بيئة رقمية تھدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق الديمقراطية في أبھى صورھا.

من جھة أخرى كرم قطاع خدمات المناطق القطاع الجنوبي في بلدية مدينة العين أوائل طلبة ال
 على مستوى مدارس القطاع..في إطار أھداف البلدية للمشاركة الفاعلة في الم2013 / 2012

التواصل مع مختلف شرائح المجتمع والمؤسسات و دعم العملية التعليمية في الدولة.

وقال مكتوم البادي الحرسوسي رئيس قسم مركز المجتمع في القطاع الغربي خالل تكريمه الط
وقالذي يقدمه القطاع الجنوبي خصوصا و بلدية مدينة العين عموما لمواكبة مسيرة النجاح و التف
مع أھاليھم فرحتھم بانجازھم و جھودھم التي بذلوھا طوال عام دراسي و التي ستكون تتويجا
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لمجتممسيرة تنمية الكوادر البشرية المواطنة من أبناء اإلمارات في النجاح لما يعود بالنفع على ا

وأكد الحرسوسي أھمية دعم إستراتيجية بلدية مدينة العين و مد جسور التواصل مع الجھات ال
نوزارة التربية والتعليم و مجلس أبوظبي للتعليم و مدارسه من خالل تكريم المبدعين والمتميزي

المجتملتكون دافعا لھم نحو تحقيق المزيد .. مؤكدا أن ذلك يعتبر التزاما من البلدية تجاه شرائح 
التعليم والتربية يسھمان في خلق بيئة تعليمية سليمة تجعل من الطالب أفرادا منتجين ومتميز

المستقبل.

مسمن جانبھم تقدم الطلبة بالشكر الجزيل لما يقدمه القطاع الجنوبي من دعم و تحفيز لالرتقاء ب
ي قالالمضي قدما في طريق التميز و االجتھاد.. فيما أشاد أولياء األمور والحضور بھذا التكريم الذ
العين التي تسعى دائما ألن تكون متواجدة في كل المناسبات وتشارك األفراد محافلھم.

كما كرم قطاع خدمات المناطق - القطاع الغربي - المؤسسات الحكومية المتواجدة في مركز خد
المتواصلة في تقديم الخدمات للسكان..فيما افتتحت مؤسسة اإلمارات لالتصاالت " اتصاالت " ف

وقد كرم المھندس محمد العرياني المدير التنفيذي للقطاع الدوائر والمؤسسات والشركات التي
دمتشمل كال من دائرة التنمية االقتصادية وإدارة تراخيص اآلليات والسائقين والعين المتميزة للخ

أبوظبي الوطني و مؤسسة اإلمارات لالتصاالت.

وقال العرياني " إن التكريم يعكس حرص بلدية مدينة العين وباقي المؤسسات على التواجد الد
وأنه ال توجد أمام ھذه المؤسسات نقطة للتوقف فأينما كان الفرد وجدت ھذه المؤسسات فھي
والجھد عليه و أيضا تلبية حاجات الجميع ممن يتعذر عليھم الذھاب لمسافات بعيدة من أجل إنھ

يجيوأكد جمعة خليفة الكعبي مدير إدارة مكاتب الخدمة البلدية باإلنابة..أھمية الشراكة االسترات
خاللھا يستطيع الجميع العمل تحت منظومة متفوقة تضمن للفرد الحصول على أفضل الخدمات

تحت راية واحدة وھي الحرص على تقديم أجود الخدمات.

دوقال إن مثل ھذه المناسبات لن تتوقف ألن البوادر الجميلة التي نراھا من قبل المشاركين تتج
البناء والھادف.

من جانبھم أعرب المكرمون عن استعدادھم الدائم لخدمة الوطن والمواطن من خالل االرتقاء بخ
ممكنة والعمل على خدمتھم بما يتناسب مع القوانين الموضوعة من كل جھة.

نع / زا /.

om/wamarabic@ وعلى الفيس بوك wamnewsتابع أخبار وكالة أنباء اإلمارات على موقع تويتر 

وام/ز ا
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