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انطلقت فعاليات ال��دورة السابعة من 
منتدى احلكومة اإللكترونية بعنوان 
»االجتاهات احلديثة للحكومة الذكية«، 
وال�����ذي ت��ن��ظ��م��ه ش��رك��ة ن���وف إكسبو 
»NoufEXPO«، حت��ت رع��اي��ة سمو 
رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء ال��ش��ي��خ جابر 
املبارك، حيث مثل سموه في حفل االفتتاح 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
للهيئة ال��ع��ام��ة ل��ات��ص��االت وتقنية 

املعلومات م. سالم األذينة
وقد شهد حفل افتتاح املنتدى حضور 
مدير ع��ام اجلهاز امل��رك��زي لتكنولوجيا 
املعلومات هيا الودعاني، واملدير العام 
لشركة “نوف إكسبو” ي��وس��ف خالد 
املرزوق، باإلضافة الى عدد من املسؤولني 
احلكوميني، وممثلي شركات االتصاالت 

والتكنولوجيا.
مواكبة التحول الرقمي

وخ��ال كلمته بافتتاح املنتدى، قال 
األذينة: “تعبر رعاية سمو رئيس مجل 
ال����وزراء املستمرة للمنتدى، ع��ن مدى 
ح��رص ال��ق��ي��ادة السياسية واحلكومة 

الكويتية على مواكبة العالم في التحول 
ال��رق��م��ي بشتى ج��وان��ب��ه، وب��ن��اء كويت 
املستقبل القائمة على مجتمع عصري 
ترتكز خدماته احلكومية على النظم 
التقنية املتطورة واخلدمات االلكترونية 
الذكية”. وأض���اف: “نعيش ال��ي��وم في 
عالم سمته االساسية التغيير املتسارع، 
وخاصة في مجاالت التكنولوجيا التي 
تؤثر بدورها على منط احلياة وفي جميع 
اوجهه االقتصادية واالجتماعية، لذلك 
البد للمجتمعات من مواكبة التغير على 
مختلف االص��ع��دة عبر التحول الرقمي 
ال��ش��ام��ل واس��ت��غ��ال احل��ل��ول التقنية 

احلديثة”.
وأش��اد األذينة بالتوجه اجلديد الذي 
اتخذه املنتدى في نسخته احلالية، عبر 
تنظيم ورشتي العمل املخصصتني خاله، 
ليولي تطوير القدرات الكويتية الشابة 

االهتمام االكبر.
خطة وطنية

وأش��ار الى أن جنلس ال��وزراء قام في 
شهر يوليو املاضي، بتشكيل جلنة إلعداد 
اخلطة الوطنية وسياسات تكنولوجيا 

املعلومات، مبشاركة ع��دد م��ن اجلهات 
احلكومية، ممثلة في مدير ع��ام الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية، ومدير عام 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات، 
ووك���ي���ل ال�������وزارة امل��س��اع��د ل��ش��ؤون 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ممثل 
وزارة الداخلية، ونائب الرئيس التنفيذي 
للمشاريع بشركة ال��ب��ت��رول الوطنية 
الكويتية، ورئيس اللجنة التوجيهية 
العليا لتكنولوجيا املعلومات ممثل القطاع 
النفطي، واالم��ني العام للمجلس االعلى 
للتخطيط. وأوضح األذينة أن دور اللجنة 
يتمثل في االطاع عن كثب عما تبذله تلك 
اجل��ه��ات م��ن جهود حثيثة وم��ا تواجهه 
من حتديات تعيق من تقدمها، ولتنظيم 
اجلهود املبذولة مما يساهم في حتقيق 
تطلعات الكويت، في ضوء اإلط��ار العام 

الستراتيجية الدولة.
وبني أن اللجنة أخذت على عاتقها، اعداد 
خطط وسياسات تكنولوجيا املعلومات 
على املستوى الوطني، واعتماد اقتراح 
اخل��ط��ط وال��ب��رام��ج وحتديثها املتعلقة 
بتنفيذ اخلطة الوطنية، والعمل على 
حتقيق اهداف تكنولوجيا املعلومات في 

ضوء اإلطار العام الستراتيجية الدولة.
دعم استراتيجي

ولفت إلى أنه مت االستعانة بلجنة فنية 
لتقدم لها الدعم والتوجيه االستراتيجي 
م��ن خ��ال التنفيذ السليم للمجهودات 
واملتابعة جلهود فرق فنية متخصصة، 
ل��ت��وج��ه��ه��ا ن��ح��و ال���رؤي���ة وااله������داف، 
ولتعمل على تطوير املجاالت االساسية 
لتكنولوجيا املعلومات، وهي تطوير إطار 
حوكمة تكنولوجيا املعلومات، واع��داد 
استراتيجية وطنية وم��ؤش��رات قياس 

لتكنولوجيا املعلومات.
وأكد األذينة على أن منتدى احلكومة 
االلكترونية في دورت��ه السابعة، يأتي 
ليدعم نقطة ال��ت��ح��ول ف��ي إط���ار جهود 
احل��ك��وم��ة نحو دول���ة رقمية وخ��دم��ات 
حكومية ذكية، وليدعم مسيرة التطور 
التي ننشدها جميعا، ولنا ثقة كاملة 
بتحقيق اآلم���ال والتطلعات م��ن خال 
العمل اجلدي والتقنيات املتطورة وتطوير 
ال��ق��درات ال��ش��اب��ة وال��ت��ي ستعود على 
املواطنني جميعا وعلى مستقبل الكويت 

بالنمو املستدام.

حتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء.. وبتنظيم شركة »نوف إكسبو«

انطالق فعاليات منتدى احلكومة اإللكترونية في دورته السابعة

لقطة جماعية

11 alwasat.com.kwاقتصاد Thursday 14th November 2019 - 13 th year - Issue No.3564اخلميس 17 من ربيع األول 1441 ه�/ 14 نوفمبر  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3564

جانب من احلضور م. سالم األذينة

من جانبها، قالت مدير عام 
اجل��ه��از امل��رك��زي لتكنولوجيا 
امل��ع��ل��وم��ات ه��ي��ا ال��ودع��ان��ي: 
“لقد أدرك���ت منذ ال��ي��وم االول 
لتولي ادارة اجل��ه��از املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات حجم 
التحدي ال��ذي ن��واج��ه��ه، حيث 
ن��ع��ي��ش ف���ي ع���ال���م ال��ت��ط��ور 
وال����ن����م����و واالن����ع����ط����اف����ات 
والتحديات املتسارعة باملجال 
التكنولوجي، االمر الذي يتطلب 
اع��داد العدة ملواكبة التغيير، 
وجت���اوز ال��ت��ح��دي، معتمدين 
على تطوير ق���درات العاملني 
ف��ي اجل��ه��از امل���رك���زي وك��اف��ة 
اجلهات احلكومية االخرى التي 

نشاطرها نفس املهمة.
وأشارت الودعاني الى أهمية 
تطوير القدرات واجراءات العمل 
باجلهات احلكومية، مبا ميكن من 
الوصول باخلدمات احلكومية 
الى مستويات أفضل، تضاهي 
ما وصلت اليه ال��دول املتقدمة 
في هذا املجال، فقيادات الدولة 
العليا تنتظر م��ن املسؤولني 
التقدم والتطوير والنمو، ولم 
تبخل عليهم يوما في تسخير 
كل ما يحتاجونه لتحقيق ذلك، 
وك��ذل��ك امل��واط��ن��ون واملقيمون 
ع���ل���ى ال�����س�����واء، ي��ت��ط��ل��ع��ون 

للمسؤولني احلكوميني ليقدموا 
لهم ما يحتاجونه من خدمات، 
ومعلومات، لتسهيل وتبسيط 

االجراءات.
وأض����اف����ت: “التحديات 
كثيرة، واصرارنا للوصول الى 
الهدف كبير، ول��ن يتحقق ذلك 
اال بتضافر اجلهود من جميع 
االط����راف ف��ي القطاعني العام 
واخل���اص، وهنا اود ان اتقدم 
ب��ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر للجهات 
احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ع��اون مع 
اجل��ه��از امل��رك��زي لتكنولوجيا 
امل��ع��ل��وم��ات، مليكنة خدماتها 

وصوال الى احلكومة الذكية.
وأش���ارت ال��ودع��ان��ي ال��ى ان 
منتدى احلكومة االلكترونية 
يرتدي هذا العام حلة جديدة، من 
خال اقامة ورشتي عمل خاله، 
ت��ت��ن��اول االول����ى ب��رن��ام��ج آل��ي 
متكامل، ملتابعة االستراتيجيات 
وقياس االداء في املؤسسات، 
وه����ذا ال��ن��ه��ج ي��ت��واف��ق م��ع ما 
نؤمن بأنه حاجة ملحة لقيام 
املؤسسات في الكويت ب��إدارة 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات��ه��ا، وت��ن��ف��ي��ذ 
مشاريعها، وقياس ادائها على 
اس���س علمية وآل��ي��ة ج��دي��دة 

ومتواصلة لضمان جناحها.
وأض��اف��ت أن ورش���ة العمل 
الثانية تتناول تقدمي تطبيقات 
عملية الستخدام تقنيات الذكاء 
االص��ط��ن��اع��ي، ف���ي انظمتنا 
اآلل��ي��ة، وال��ت��ي جتمع شركات 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وامل��ؤس��س��ات 
االستشارية العاملية على ان 
الذكاء االصطناعي ميثل الثورة 
التكنولوجية التي ستنقل العالم 
الى آفاق جديدة، وتشكل ورشتا 
العمل مساهمة فعالة في نقل 
منتدى احلكومة االلكترونية 
بدورته السابعة، ليكون اكثر 
فعالية وفائدة ملستقبل املجتمع 

الكويتي ومؤسساته. 

الودعاني: أهمية تطوير القدرات 
واجراءات العمل باجلهات احلكومية

هيا الودعاني

ع��ق��دت اجل��ل��س��ة  االول���ى من 
منتدى احلكومة االلكترونية في 
فندق ك��راون ب��ازا حيث كانت  
بعنوان ) التقنيات املساعدة 
ف��ي ت��ط��وي��ر احل��ك��وم��ةال��ذك��ي��ة 
( و اداره���ا خبير تكنولوجيا 

املعلومات د. انور احلربي 
وحاضر فيها كل من رئيس 
قسم الشبكات وامن املعلومات 
مبركز نظم املعلومات في بنك 
االئتمان الكويتي وف��اء كاظم ، 
و مدير حلول االعمالبعمليات 
زيروكس للشرق االوسط حلمي 
أب��و ضهير ، و م. اسامة عبدو 
- مهندس نظم رئيسي - في 

فورتينت الشرق االوسط .
وحت����دث����ت رئ����ي����س ق��س��م 
الشبكات وامن املعلومات مبركز 
نظم املعلومات في بنك االئتمان 
الكويتي وفاء كاظم عن مسيرة 

البنك إلى التحول الرقمي 
وقصة جناحه، وسردت نبذة 
عامة عن البنك فيما يخص رؤية 
البنك و التحديات واملعوقات 
التي واجهت البنك خال عملية 

التحول الرقمي .
واش��ارت الى كيفية التحول 
م��ن ب��ن��ك ح��ك��وم��ي من��ط��ي ال��ى 
ب��ن��ك س��م��ارت ي��واك��ب العصر 

التكنولوجي . وقالت  ان البنك 
تأسس عام 1965 ويخدم كافة 
امل��واط��ن��ني الكويتيني، ويقدم 
ق��روض  عقارية او اجتماعية 
ب����االض����اف����ة ال������ى  خ���دم���ات 
ل��ذوي��االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة . 
ولفتت الى ان البنك وضع شعار 

هو )رضى العميل الكويتي(  .
وب��ي��ن��ت ان ال��ب��ن��ك ل��دي��ه 
اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ل��ت��ط��وي��ر 

التكنولوجيا.
واشارت الى ان من التحديات 
التي واجهها البنك ان البنى 
التحتية لم تكن مؤهلة للتحول 
الرقمي، مما جعل البنك يغير 

اج��ه��زت��ه واص��ب��ح لديهمركز 
معلومات وحصل البنك على 

شهادات االيزو.
وق���ال���ت ان م���ن امل��ع��وق��ات 
ايضا التي واجهت البنك نظام 
االقراض الذي كان يتم بطريقة 
ق��دمي��ة ول���م ي��واك��ب ال��ت��ط��ور ، 
مشيرة الى ان البنك يقدمخدمات 

لعدد كبير من املواطنني يوميا .
وذك���رت ان��ه اصبح بامكان 
املواطن حديث الزواج احلصول 
ع��ل��ى ال��ق��رض االج��ت��م��اع��ي في 
خمس دقائق مقارنة بالسابق 
حيث كانت هذه املعاملةحتتاج 

الى 3 ايام او اسبوع تقريبا .

اجللسة األولى ناقشت التقنيات 
املساعدة في تطوير احلكومة الذكية 

في جناح إحدى الشركات

 ق��ال امل��دي��ر ال��ع��ام لشركة 
“نوف إكسبو” يوسف خالد 
امل�����رزوق: “نلتقي ف��ي حفل 
اف��ت��ت��اح م��ن��ت��دى احل��ك��وم��ة 
اإللكترونية بدورته السابعة 
التي جتّسد استمرارية نتجت 
ع��ن ال����دور اإلي��ج��اب��ي ال��ذي 
يقوم باملساهمة ف��ي تطوير 
برامج احلكومة اإللكترونية 
بالكويت، ولم يكن للمنتدى أن 
يقوم بهذا الدور لوال الرعاية 
الكرمية التي يلقاها من سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك”.
وأضاف امل��رزوق: “يعكس 
ش��ع��ار امل��ن��ت��دى، االجت��اه��ات 
احل��دي��ث��ة للحكومة الذكية، 
آم��ال��ن��ا وتطلعاتنا جميعاً 
ف��ي انتقال ب��رام��ج احلكومة 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة بالكويت إلى 
م��راح��ل أكثر تقدماً ف��ي سلم 
تطبيق اخل��دم��ات احلكومية 
الذكية”. وأش��ار إل��ى ان أهم 

م��ا مييز املنتدى ه��ذا ال��ع��ام، 
ه���و إق���ام���ة ورش���ت���ي عمل 
م��ت��خ��ص��ص��ت��ني ت���ت���ن���اوالن 
م���وض���وع���ني م��ه��م��ني ع��ل��ى 
ص��ع��ي��د إجن������از وت��ط��وي��ر 
اخلدمات احلكومية وغيرها 
م��ن امل��ش��اري��ع، ف��ورش��ة عمل 

“متابعة اإلستراتيجيات 
وقياس األداء” تقدم لنا أداة 
إلكترونية فّعالة لقياس 
جناح املؤسسات على نحو 
دائ��م ف��ي تنفيذ مشاريعها 
وق��ي��اس أدائ���ه���ا وحتقيق 
استراتيجياتها، ونشعر 
ف���ي ال��ك��وي��ت ب��أه��م��ي��ة أن 
نسلك ه��ذه السبل العلمية 
والعملية املتطورة في كا 

القطاعني العام واخلاص.
أما ورشة عمل “تطبيقات 
عملية الس��ت��خ��دام تقنيات 
الذكاء االصطناعي”، فهي 
ت��ض��ع ب��ني أي���دي م��ط��وري 
ب��رام��ج امليكنة بشكل عام 
ومطوري برامج احلكومة 
الذكية على وجه اخلصوص 
إح����دى أه���م أدوات تطوير 
ب��رم��ج��ي��ات املعلوماتية في 
وقتنا هذا ولسنوات قادمة كما 
يتوقع جميع املتخصصني في 

صناعة املعلوماتية.

املرزوق:  نأمل انتقال برامج احلكومة 
اإللكترونية إلى مراحل أكثر تقدمًا

يوسف املرزوق

قال مدير القطاع احلكومي 
ف���ي ش��رك��ة م��اي��ك��رس��وف��ت 
علي حداد أن رؤية الشركة 
ل��ل��ت��ح��ول ال��رق��م��ي تتركز 
ع��ل��ى 4 ع��ن��اص��ر رئيسية 
هي التواصل مع اجلمهور 
م���ن خ����ال ت��وف��ي��ر أح���دث 
االج��ه��زة الذكية والعنصر 
الثاني توفير التكنولوجيا 
ل���أش���خ���اص وال���ث���ال���ث 
االستثمار بالتكنولوجيا 
ب��ط��رق مختلفة والعنصر 
ال���راب���ع واالخ���ي���ر حتسني 

جودة اخلدمات املقدمة.
وذك���ر ح���داد ان ه��ن��اك 3 
محاور تساعد على تسريع 
حركة التحول الرقمي في 

العالم وهي دور القياديني في تسريع عجلة التحول الرقمي 
ودور احلكومة وثالثا واخيرا كيفية تطوير املهارات الرقمية 

للحكومات.
وقال ان السحابة االلكترونية والتخزين السحابي اصبح 
الشغل الشاغل جلميع الهيئات واملؤسسات على مستوي العالم 
حاليا ، لكن وضع الضوابط للتحكم في السحابة واحلفاظ على 
سرية املعلومات هو االمر الهام الذي يؤرق اجلهات ، مبنيا ان 
هيئة االتصاالت في الكويت تقوم حاليا بعمل حماية وسيطرة 

وتنظيم لعمل السحابة وتسريعها.
وأش��ار الى ان خدمات مايكروسوفت للسحابة تعتمد على 
الثقة واالم��ن واالم��ان في ت��داول املعلومات، واستعرض حداد 
خال كلمته الشهادات التي حصلت عليها شركة مايكروسوفت 
العاملية في امن املعلومات على ال�cloud وذلك من جهات تدقيق 

خارجية.
وذكر ان مايكروسوفت جنحت خال شهر ابريل املاضي في 
اطاق 2 داتا سنتر في منطقة اخلليج في دبي وأبو ظبي ، وسيتم 
العمل على اطاق اكثر من داتا سنتر في منطقة الشرق االوسط 

خال الفترة املقبلة.
وب���ني ان ه��ن��اك م��ب��ادرة وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��دري��ب املستمر على 
التكنولوجيا وذلك بالتعاون مع اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات لتطوير الكوادر الوطنية حيث مت وضع خطة خال 
الشهور الثمانية املقبلة في تدريب نحو 650 موظف حكومي على 
مرحلتني االولى في 24 نوفمبر اجلاري والثانية في 26 نوفمبر 

اجلاري وذلك ملدة يومني.

حداد: هيئة االتصاالت تقوم 
بعمل حماية وتنظيم لعمل 

السحابة اإللكترونية وتسريعها

علي حداد

ق����ال م���دي���ر ع����ام ش��رك��ة 
ت��ك��ن��وم��اجن��م��ن��ت م��ح��م��ود 
ع��رف��ه: “سنقدم خ���ال ه��ذا 
املنتدى ورش��ُة عمِل متابعِة 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ات وق��ي��اس 
األداء، والتي يأتي موضوعها 
ف��ي ض���وء ال��ت��وج��ه العاملي 
لتحقيق أهداف األمم املتحدة 
ال��س��ب��ع ع���ش���رة للتنمية 
امل��س��ت��دام��ة، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
جهود الكويت املتمثلة في 
رؤي��ة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، بوضع 
رؤي���ة الكويت 2035 التي 
تؤسُس لكويٍت جديدة تضمن 
مستقبِل ورفاهيِة األجياِل 

القادمة”.
وأضاف عرفه: “بناًء على 
رؤي���ة وت��وج��ي��ه��ات صاحب 
ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��اد، قامت 
العديد من مؤسسات الدولة، 
احلكوميِة منها واخلاصة، 
بإطاق خططها االستراتيجية 
ونشر ثقافة التفكير والتنفيذ 
االستراتيجي للموائمة مع 

رؤية الكويت 2035”.
وأش�����ار ال����ى ان ش��رك��ة 
ت��ك��ن��وم��اجن��م��ن��ت ق��ام��ت 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ش��رك��ة 
م��ي��ك��روس��وف��ت وش��رك��ائ��ه��ا 
م���ن ال���ش���رك���ات ال��وط��ن��ي��ة 
الكويتية على م��دار سنوات 
ع���دي���دة ب��ت��ق��دمي اخل��دم��ات 

والبرامج اخلاصة مبتابعة 
االستراتيجيات واملشروعات 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة، ح��ي��ث مت 
إطاق منظومة املتابعة التي 
تتعلق بوضع إستراتيجيات 
امل��ؤس��س��ات وم��ش��روع��ات��ه��ا 

ومتابعة تنفيذها.
وأوض����ح أن ه���ذا ال��ن��ظ��ام 
ي��س��اع��د امل���ؤس���س���ات على 
اختاف أنواعها وقطاعاتها 
على وض��ع استراتيجياتها 
السنوية أو طويلة األمد، ابتداًء 
م��ن حت��دي��د رؤيتها ومهامها 
وأهدافها وخططها ومتابعة 
تنفيذ كل ذل��ك آلياً، من خال 
ت��ق��اري��ر وت��ن��ب��ي��ه��ات حلظية 
تعكس وض��ع املؤسسة على 

مستويات مختلفة حسب 
مستوى ومسئولية القيادات 

واإلدارات.
كما يتيح النظام وظائف 
التدقيق على األعمال منها 
التدقيق الداخلي للمؤسسة، 
أو تدقيق اجلهات اخلارجية 
مثل ديوان احملاسبة وهيئة 
مكافحة الفساد على سبيل 
امل���ث���ال، ح��ي��ث ي��ت��م تنفيذ 
اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وت��وف��ي��ر 
التقارير للمسؤولني بناء 
على إجناز ما مت حتقيقه من 
األه��داف املوضوعة، وليس 
فقط بناء على ما مت إنفاقه 
م��ن امل��ي��زان��ي��ة، مم��ا يحقق 
توجيهات ص��اح��ب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��اد للعمل مبعايير 
عالية للفعالية واإلنتاجية 
والشفافية ومكافحة الهدر 

والفساد.
وألوض��ح عرفة أن شركة 
تكنوماجنمنت ستقدم خال 
ه���ذا امل��ن��ت��دى ورش����ة عمل 
م��ت��اب��ع��ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ات 
وق��ي��اس األداء، وال��ت��ي من 
خ��ال��ه��ا ستنقل للحضور 
م��ج��م��وع��ة م���ن امل��ع��ل��وم��ات 
واخل��ب��رات و الوسائل التي 
تتيح ملؤسسات الدولة وضع 
خ��ط��ط��ه��ا االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة، 
وك��ذل��ك اخل��ط��ط التنفيذية 

الكفيلة لتحقيق أهدافها.

عرفه: مؤسسات الدولة اطلقت خطط 
2035 استراتيجية للموائمة مع رؤية الكويت 

أبو ضهير: مستوى اخلدمات محمود عرفه
املقدمة من القطاع العام 

أقل من اخلاص
قال مدير حلول االعمال بعمليات زيروكس للشرق االوسط 
حلمي أبو ضهير  ان زيروكس تقدم  خدمات مكتبية ذكية وآمنة 
، مشيراالى ان الشركة تهدف الى حتسني بيئة العمل لزيادة 

االنتاجية .
وق��ال ان الشركة ال تنتج طابعات فقط ولكنها تهتم ايضا 

باملستندات االلكترونية او الورقية .
ولفت أبو ضهير الى ان مستوى اخلدمات املقدمة من القطاع 
العام  اقل من املقدمة من القطاع اخلاص، مشيرا الى ان القطاع 
العام فيحال بدأ في التحول الرقمي فانه يواجه حتديات فيما 
يخص ام��ن املعلومات وكذلك تقدمي اخل��دم��ات الكبر ع��دد من 

املراجعني .

املنصوري: التحوالت الرقمية 
باخلدمات احلكومية تخدم املواطن

ق��ال��ت م��دي��ر إدارة ام��ن املعلومات واستجابة 
ال��ط��وارئ بالهيئة ال��ع��ام��ة ل��ات��ص��االت وتقنية 
املعلومات م. ليالي املنصوري أن منتدى احلكومة 
االلكترونية يتناول في دورته السابعة االجتاهات 
احل��دي��ث��ة للحكومة ال��ذك��ي��ة، ح��ي��ث مت دع���م ه��ذه 
ال��ت��وج��ه��ات م��ن قبل احل��ك��وم��ة م��ن خ��ال تشكيل 
جلنة تعمل على وض��ع االستراتيجية وسياسات 
تكنولوجيا املعلومات، بجهود مشتركة من جهات 

حكومية عديدة معنية بهذا املوضوع.
وأض��اف��ت امل��ن��ص��وري ف��ي تصريح صحافي ان 
التحول الرقمي واخلدمات اخلدمات احلكومية يجب 
ان يكون في االجت��اه الذي يخدم املواطنني، مشيرة 
إلى ان التحول الرقمي باخلدمات احلكومية سيحدث 

م. ليالي املنصوريفرق كبير بها مبا يفيد املواطن بصورة مباشرة.


