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السريع: الكويت 
تقدمت 14 مركزاً 
عامليًا في ترتيب 

دول العالم للحكومة 
اإللكترونية

افتتح معرض »انفوكونيكت وانفوبيز« وأكد أن جميع اجلهات احلكومية تعمل على تقليص الدورة املستندية

العبداهلل: قانون »املعامالت اإللكترونية« يغير وجه اخلدمات بالكويت

واملعام���ات واملس���تندات 
العاقة  والتوقيع���ات ذات 
باملعامات املدنية والتجارية 

واالدارية.
من جهته قال مدير عام 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات عبداللطيف السريع 
ان الكويت تسعى دائما الى 
تطوير جميع مؤسس���اتها 
من خال استمرارية ادخال 
احدث االساليب واملستجدات 

وس���بق اجلهات احلكومية 
االخرى وه���ذا مبنزلة حتد 
لباقي اجلهات في مواكبة ذلك 
وتقدمي ما لديها من ابتكارات 
وخدمات تسهل على املواطن 

احلصول عليها.
وأك���د عل���ى ان قانون 
املعامات االلكترونية سيلزم 
جميع اجله���ات احلكومية 
بإطاق مشاريعها الكترونيا 
من خال السجات والرسائل 

املبذول���ة من الدولة في هذا 
املجال.

من جانبه قال مساعد املدير 
العام ملعرض »انفوكونيكت 
وانفوبيز« صباح الشمري ان 
اهم مامييز املعرض هو جمع 
شركات تكنولوجيا املعلومات 
حتت مظلة واحدة لتعريف 
اجلمهور ال���ى آخر منتجات 
التكنولوجيا املتطورة اضافة 
الى العروض اخلاصة من ناحية 
االسعار. وتوقع ان يصل زوار 
معرض الكويت لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت الى 280 
الف زائر من شرائح املجتمع 
املختلفة موضحا انه في العام 
املاضي بلغ عدد زوار املعرض 
255 الفا. وأضاف ان معرض 
العام يتميز  )انفوبيز( لهذا 
مبشاركة عدد كبير من اجلهات 
احلكومية البال���غ عددها 19 
جهة تعرض احدث اخلدمات 
االلكترونية التي تخدم شريحة 
كبي���رة من املجتم���ع وذلك 
لتس���هيل املعامات اخلاصة 

بهم الكترونيا.
مع���رض  ان  وأوض���ح 
)انفوكونيكت( تش���ارك فيه 
ش���ركات خدم���ات االنترنت 
والهوات���ف البالغ عددها 47 
جهة م���ن خال تقدميها آخر 
العروض واخلصومات اضافة 
الى ط���رح اح���دث االجهزة 

االلكترونية.

حكومية والتي يستفيد منها 
البوابة  املواطن من خ���ال 

االلكترونية.
واكد أن هذا املعرض يعد 
فرصة جيدة لزيادة توعية 
افراد املجتمع باستخدامات 
التكنولوجيا احلديثة خاصة 
في مجال االعمال احلكومية 
والتسويق ملفهوم احلكومة 
االلكتروني���ة وتطبيقاتها 
املختلفة والتعريف باجلهود 

يقيم جميع دول العالم البالغ 
عددها 193 دولة.

وأش���ار ال���ى ان اجلهاز 
لتكنولوجي���ا  املرك���زي 
املعلومات اضافة الى العديد 
من اجلهات احلكومية االخرى 
حري���ص عل���ى املش���اركة 
ف���ي مع���رض انفوكونكت 
وانفوبي���ز حت���ت مظل���ة 
التي  احلكومة االلكترونية 
بل���غ مجموعها 1094 خدمة 

املتواف���رة  التكنولوجي���ة 
عامليا.

الس���ريع ان  وأض���اف 
الكويت تقدم���ت 14 مركزا 
عامليا في ترتيب دول العالم 
للحكومة االلكترونية وفقا 
لتقرير االمم املتحدة موضحا 
انها احتلت املركز ال� 49 في 
التقرير الصادر لعام 2014 
ال� 63 في  مقارنة باملرك���ز 
عام 2012 بهذا الش���أن الذي 

قال وزير الدولة لشؤون 
الش���يخ  ال���وزراء  مجلس 
محمد العبداهلل إن مشروع 
قانون املعامات اإللكترونية 
سيعمل على تقليص الدورة 
املس���تندية، وان اجله���ات 
احلكومي���ة س���تتمكن بعد 
صدوره من تقدمي اخلدمات 
واخلاص���ة  الش���خصية 
املرتبطة بالفرد مثل القرض 

االجتماعي.
تصريح���ات العب���داهلل 
ام���س االول عقب  ج���اءت 
افتتاحه معرض الكويت ال� 
34 لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت »انفوكونيكت 
وانفوبي���ز«، مؤكدا على أن 
جميع اجلهات احلكومية تعمل 
علي ميكنة إجراءاتها الداخلية 
الوثائق أو  سواء من خال 
األرشفة االلكترونية وذلك 
التعاون  لارتقاء مبستوى 
والتنسيق وخدمة املواطن 

الكويتي.
وأوضح ان العام احلالي 
سيش���هد تق���دمي كثير من 
اجلهات احلكومية خدماتها 
بصورة الكترونية، مرجحا 
ان يكون ذل���ك واضحا مع 
وجود االرضيات التشريعية 
السليمة التي متكن من تقدمي 

هذه اخلدمات.
وأشار الى ان بنك االئتمان 
الكويتي اول من قام بهذا العمل 

حضور كبير في افتتاح املعرض                                                                                       )اسامة ابوعطية(وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبداهلل وعبداللطيف السريع يقصان شريط افتتاح املعرض 

»الصبيح التجارية« تعرض تقنية »ماء أيونتك« باملعرض
كشف الباحث عبداهلل الهاشمي مدير شركة 

الصبيح التجارية عن مشاركة الشركة في 
معرض »انفوكونيكت وانفوبيز« قائال: »ان 
الهدف من املشاركة هو التواصل مع رواد 
املعرض لتزويدهم بالتكنولوجيا احلديثة 

املتطورة في تنقية املياه، من خالل ما تقدمه 
شركة الصبيح من »ماء أيونتك«، حيث 
تعد الشركة األولى التي أدخلت الكويت 
ودول اخلليج اجهزة »ماء ايونتك«، كما 
انها الشركة الوحيدة التي لديها توكيل 

اجهزة »ماء ايونتك« والتي تستخدم 
في مستشفيات وزارة الصحة اليابانية 
والكورية منذ اكثر من 45 عاما كجهاز 

معتمد للعالج، حيث تعمل هذه التقنية على 
حتويل مياه املنزل من مياه فاقد للطاقة إلى 

مياه غنية باالوكسجني ومضاد لالكسدة، 

كما يخرج هذا اجلهاز نوعني من املياه، مثل 
ماء ايونتك والذي يستخدم للشرب ويساعد 

على عالج االمالح واليورك اسيد خالل 
اسبوعني كما يقضي على السموم ومينح 

اجلسم الطاقة.
وقال: مبناسبة مشاركتنا في هذا املعرض 
تقدم الشركة افضل العروض واخلدمات 
والصيانة، على جميع االجهزة وبأسعار 

تنافسية تناسب جميع الشرائح.
من جانبه قال مدير التسويق في شركة 

الصبيح التجارية أحمد شعيب: »اننا 
حرصنا على املشاركة في هذا املعرض الذي 
يعد فرصة طيبة لزيادة توعية افراد املجتمع 
باستخدامات التكنولوجيا احلديثة في جميع 
املجاالت للتعريف على اجلهود املبذولة من 

الدولة في هذا املجال«.

العبداهلل يتابع أحدث التقنيات في املعرض

العبداهلل مستمعا لشرح حول التقنيات اجلديدة في جناح »الصبيح التجارية«


