
 

 

 

عبداللطيف السريع: انعكاس الھتمام الجھات
الحكومية الكويتية بتطوير خدماتھا

اغالق   طباعة

في مسابقة التميز بالخدمات الحكومية االلكترونية في دبي

 م08:17   2013/06/30

ضمن مسابقة التميز العربية المعنيةدبي - كونا: حصل مسؤول كويتي على جائزة االستحقاق االداري الذھبي في مجال القيادة الحكيمة 
ومة االلكترونية.بالخدمات الحكومية االلكترونية في دبي فيما فازت أربع جھات حكومية كويتية بجوائز درع الحك
ة مسابقة درع الحكومة االلكترونية في دبي الليلةجاء ذلك خالل حفل الدورة الرابعة ألكاديمية (تتويج) لجوائز التميز في المنطقة العربية وھيئ
سريع جائزة االستحقاق عن فئة قيادة الحكوماتقبل الماضية حيث نال مدير عام الجھاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالكويت عبداللطيف ال

االلكترونية.
د الحفل ان ذلك الفوز الكويتي يعكس اھتماموقال السريع وھو رئيس وفد مسؤولي الجھات الحكومية الكويتية المكرمة في تصريح لـ(كونا) بع

 االلكترونية ھي وزارة المالية ووزارةالجھات الحكومية بتطوير خدماتھا، موضحا ان الجھات الحكومية المكرمة على مواقعھا وخدماتھا
التجارة والصناعة والھيئة العامة للبيئة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

ت الحكومية الكويتية الى بذل الجھودورأى ان حصول تلك الجھات الحكومية على جوائز على المستوى العربي مؤشر على سعي جميع الجھا
الالزمة في استخدام التكنولوجيا لتطوير األعمال في وزاراتھا وجھاتھا ومؤسساتھا الحكومية.
ات الھادف الى مساندة الجھات الحكومية كافةولفت الى وجود دعم كامل من القيادة السياسية الكويتية للجھاز المركزي لتكنولوجيا المعلوم

مسؤولي الجھات الحكومية للعمل على اتباعالستخدام تكنولوجيا المعلومات، مشيرا الى قيام الجھاز المركزي بشكل مستمر بعقد لقاءات مع 
علومات.المعايير الفنية العالمية واالجراءات التي تعمم لھم من قبل الجھاز المركزي لتكنولوجيا الم

إلى الحكومة الذكية

ت االلكترونية على األجھزة الذكية الفتا الى انوعن االنتقال من حكومة الكترونية الى حكومة ذكية قال انه تم بالفعل البدء في تطبيق الخدما
 خدمة متوافرة حاليا على األجھزة الذكية باسم بوابة الكويت الرسمية».160«التطبيق موجود على (اندرويد) و(اب ستور) اذ تم اطالق 

شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيوكان الحفل بدأ بكلمة لمؤسس ورئيس أكاديمية تتويج لجوائز التميز بيار مكرزل وكلمة لرئيس 
ات والحكومة االلكترونية بالھيئة العامة لتنظيم(اسكوا) باألمم المتحدة الدكتور حيدر فريحات وكلمة نائب المدير العام األسبق لقطاع المعلوم

قطاع االتصاالت بدولة االمارات سالم السويدي.
رع الحكومة االلكترونية خصصت حصريا لتتويجيذكر ان الدورة الرابعة ألكاديمية تتويج لجوائز التميز في المنطقة العربية وھيئة مسابقة د

قيادات حكومية ووزارات عامة قامت بانجازات ومبادرات في مجاالتھا.
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