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مس���قط � كونا: افتتح ممثل س���لطان عمان 
اسعد بن طارق آل س���عيد في مسقط أمس أول 
مؤمتر خليجي للحكومة االلكترونية يهدف الى 
تعزيز مسيرة التنمية في دول مجلس التعاون 
اخلليجي مبشاركة رؤساء هيئات وبرامج احلكومة 
االلكتروني���ة وعدد من خبراء تقنيات املعلومات 

واالتصاالت من مختلف أرجاء العالم.
وقال مدير ع���ام اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلوم���ات علي محمد الش���ريدة في تصريح ل� 
»كونا« ان املؤمتر يوفر فرصة للبحث في عدد من 
املوضوعات املتعلقة مبستقبل احلكومة االلكترونية 
في دول املجلس وسبل تعزيز التعاون لالرتقاء 
باخلدم���ات احلكومية االلكترونية واالس���تفادة 

من اخلبرات الدولية في مجال تقنية املعلومات 
للخروج بتوصيات وقرارات مثمرة. وأوضح أن 
املؤمتر يبحث في سبل إيجاد منظومة من البرامج 
واملعايير املوحدة التي ترتقي باخلدمات احلكومية 
االلكترونية وتسهم في متتعها باجلودة وتقدميها 
للخدمات بطرق سهلة وميسرة ومتكني املستفيدين 
من اجناز معامالتهم بسهولة ويسر وتدعيم اجلهود 
لبناء اقتصادات خليجية قائمة على املعرفة. واشار 
الى ان املؤمتر يوظف التقنية الرقمية سعيا نحو 
تقدمي أفضل اخلدمات احلكومية االلكترونية وتأكيدا 
على أهمية قط���اع تقنية املعلومات واالتصاالت 
ال���ذي يعد رافدا مهما لدع���م االقتصاد في القرن 

احلادي والعشرين.

أكد رئيس قسم تسويق املشاريع في إدارة تنمية 
املوارد في بيت الزكاة نافع اجليماز جناح مشروع 
خدمة التبرع اآللي املطروحة بنظام املشاركة على 
األجهزة اآللية احلديثة التابعة لشركة كواليتي نت 
وشركة e-net واملوزعة على العديد من املجمعات 
التجارية واجلمعيات التعاونية ومراكز س����لطان، 
حيث بلغ عددها حتى اليوم 115 جهازا، مشيرا الى 
ان اإلقبال الذي تشهده هذه اخلدمة رغم مرور سنتني 
على إطالقها يعتبر إجنازا مميزا لبيت الزكاة. وذكر 
اجليماز ان هذه اخلدمة قد يس����رت الس����بيل على 
املتبرعني لوصولها الى أماكن وجودهم، باالضافة الى 
سلسلة من اخلدمات األخرى التي يقدمها بيت الزكاة 
تيسيرا للمتبرعني منها املراكز اإليرادية املنتشرة في 
معظم مناطق الكويت واملوقع اإللكتروني لبيت الزكاة 
 ،sms وكذلك خدمة التبرع عن طريق الرسائل النصية

مبين����ا ان خدمة التبرع اآللي تتيح للجمهور حرية 
اختيار نوع التبرع سواء أكانت صدقات او زكاة او 
تبرعا لدعم مشاريع البيت املختلفة واملوجهة لسد 
احتياجات الفئات املستحقة لهذه األموال مثل كفالة 
اليتيم، دعم طالب العلم، والئم اإلفطار لشهر رمضان، 
اإلغاثة وغيرها، وأش����ار الى إمكانية املساهمة في 
املشاريع التنموية خارج الكويت مثل بناء املساجد، 
مس����اكن الفقراء، املراكز الصحية وحفر اآلبار، كما 
ميكن التبرع للمشاريع املوسمية مثل مشروع حقيبة 

الطالب، زكاة الفطر، األضاحي.
وأكد اجليماز ان كل هذه اخليارات متاحة ملستخدم 
اجلهاز من خالل اتباع خطوات بسيطة وميسرة نقدا 
او باس����تخدام البطاقة البنكية، كما ميكن االختيار 
بني اللغة االجنليزية او العربية في اس����تخدام هذه 

اخلدمة.

تحت رعاي����ة وزير االش������غال العامة 
ووزير الدولة لش�����ؤون البلدية د.فاض�ل 
ص�فر، ذك�ر مدي����ر ادارة الع��القات العامة 
بوزارة االشغال العامة حميد بوش�هري ان 
الوزارة ست��قيم في تمام الساعة الس�ابع�ة 
من م�ساء ال�يوم الثالثاء حفلها الخام�س 
عشر لتكريم كوكبة من الموظ�فين الم�ثاليين 
والمتقاعدين لعام 2008 والب�الغ عددهم 71 

موظفا وموظف����ة يمثلون جم�يع قطاعات 
الوزارة. وسيتضمن الحفل تكريم رئ�يس 
نق�ابة الع�ام�لين ب�وزارة االش����غال العامة 
الى ج�انب م�م�ثلي ال�ص��حافة ووس����ائل 
االع�الم تق��ديرا لج�هودهم في تغطية اخبار 

وأنشطة الوزارة.
هذا وس����يتضمن برنامج الحفل تكريم 
فريق الغوص )سنيار( التابع لمركز العمل 

التطوعي، الى جانب تكريم رئيسة مركز 
العم����ل التطوعي الش����يخة أمثال األحمد، 
رئي����س لجن����ة متابعة الق����رارات األمنية 
الفريق محمد البدر، مدير عام بلدية الكويت 
م.أحمد الصبيح ومدير عام االطفاء اللواء 
جاسم المنصوري، وذلك نظير مساهمتهم 
ومشاركتهم المتميزة في دعم جهود الوزارة 

فيما يتعلق بمحطة مشرف.

»األشغال« تكّرم كوكبة من الموظفين المثاليين 
والمتقاعدين في جميع القطاعات اليوم الشريدة: بحث إيجاد منظومة من البرامج والمعايير 

الموحدة لالرتقاء بالخدمات الحكومية اإللكترونية

الجيماز: نجاح كبير لخدمة التبرع اآللي لبيت الزكاة

خالل افتتاح مؤتمر الحكومة اإللكترونية الخليجية

توفر إمكانية التبرع للعديد من المشاريع المحلية والخارجية

م.علي الشريدة

نافع اجليماز


