
افتتاح منتدى الحكومة اإللكترونية الرابع تحت شعار »الخدمات اإللكترونية« بتنظيم »نوف إكسبو«

العبداهلل: أمن املعلومات ال ينفصل عن حماية الوطن واملواطنني
قــال وزير الدولة لشــؤون 
مجلس الوزراء ورئيس اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
الشــيخ محمد العبداهلل ان ما 
نشــهده فــي عاملنا اليــوم من 
حتديــات أمنية يزيــد من حدة 
تفاقم القضايا التي تتعلق بأمن 
املعلومات، مؤكــدا على انه لم 
يعد من املمكن الفصل بني أمن 
املعلومات وأمن الوطن واملواطن.
حديث العبــداهلل جاء على 
هامش افتتاحه منتدى احلكومة 
اإللكترونية الرابع مساء أمس 
األول، نيابة عن ســمو رئيس 
مجلــس الوزراء الشــيخ جابر 
املبــارك، والذي تنظمه شــركة 
نــوف إكســبو خــال الفتــرة 
املمتدة مــن 27 الى 29 نوفمبر 
اجلاري حتت شعار »اخلدمات 

اإللكترونية«.
ووصف العبــداهلل املنتدى 
بأنه ميثل محطة مهمة جدا في 
مفهوم احلكومــة اإللكترونية 
بشكل عام وفي الكويت بشكل 
خــاص وان وجود مســؤولني 
من شــركات عاملية في الكويت 
ملناقشة آخر التطورات اخلاصة 
في املفاهيم اجلديدة التي تطلقها 
شركاتهم ضمن إطار احلكومة 
اإللكترونية واختيارهم لعرضها 
فــي الكويت، يبرهن على مدى 
املكانة املرموقــة التي تتبوأها 
الكويــت لــدى هذه الشــركات 

واملنظمات العاملية.
وأعرب العبداهلل عن شكره 
للمنظمني للمنتدى والشركات 
العاملية املشــاركة والذين أتوا 
من أجل بحث آخر املســتجدات 
التكنولوجيــة، معربا عن أمله 
في ان تســتفيد احلكومة فيما 
يتــم تقدميــه وان يتم تطبيقه 
ليعود باملنفعة على املواطنني.

وأكد العبــداهلل ان منظمي 
منتدى احلكومــة اإللكترونية 
اختاروا لــه شــعارا مهما لهذا 
العام ينبع مــن حقيقة وغاية 
برامج احلكومة اإللكترونية وهي 

»اخلدمات اإللكترونية«.
وقــال ان الكويــت قيــادة 
وحكومة ومشرعني كانوا على 
إدراك تــام لهذه احلقيقة عندما 
266صدر املرسوم األميري رقم 266صدر املرسوم األميري رقم 266
2006لســنة 2006لســنة 2006، واخلاص بإنشاء 
اجلهــاز املركــزي لتكنولوجيا 
املعلومــات، والــذي أنيطت به 
مســؤولية تطويــر برنامــج 
احلكومة اإللكترونية في الكويت.

الخدمات اإللكترونية
ورأى العبداهلل ان احلديث 
عن اخلدمات اإللكترونية حتكمه 

عوامل عدة تتمثل في:
أوال: ضرورة انفتاح اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
ومراكــز املعلومات في وزارات 
الدولة األخرى بصورة اكبر على 
ما يجري في عالم التكنولوجيا 

اليوم.
ثانيا: نشهد اليوم متغيرات 
على كل املستويات التكنولوجية 
ابتــداء مــن هيكليــة مراكــز 
املعلومات واجهزتها وجتهيزاتها 
مرورا بقواعد البيانات الضخمة 

وبرامجها التحليلية.
ثالثــا: تأتينــا التطــورات 
التكنولوجية املتســارعة مثل 
احلوســبة السحابية وانترنت 
األشــياء وشــبكات التواصــل 
االجتماعــي واألجهــزة الذكية 
مصحوبة باملزيد من التحديات 
على صعيد امن املعلومات، فهذه 
القضية أضحت على رأس قائمة 
االهتمامات في كل اجهزة األمن 
الوطني في دول العالم قاطبة.
اوأنهى العبداهلل كلمته قائاوأنهى العبداهلل كلمته قائا

»اننــي علــى ثقة بــأن منتدى 
احلكومــة اإللكترونيــة الرابع 

الشركات العاملية والدول املتقدمة 
وذلك عبر تقدمي افضل احللول 
التي يحتاجها املواطن واملقيم.

وأوضح املرزوق ان مشاركة 
كبــرى الشــركات العاملية في 
املنتدى لتقــدمي افضل احللول 
للحكومــة فــي جميــع انحــاء 
اخلدمــات من شــأنها تســهيل 
الدورة املستندية على املواطن 
واستخراج التراخيص والنظم 
والتواصل مع اجلهات احلكومية 

بشكل شفاف.
وقال ان املنتدى في دورته 
احلالية شــهد إقبــاال كبيرا من 
قبل احلكومة والشركات، مشيرا 
ال الســنوات الثال الســنوات الثاث  االى انه خاالى انه خا
املاضية كان يقدم ورقات عمل 
وحلول وكانت احلكومة تدعم 
أوراق العمــل وحتاول بجميع 
ّقطاعاتها التكنولوجية ان تفّعل قطاعاتها التكنولوجية ان تفعل قطاعاتها التكنولوجية ان تفعل 
هذه األوراق التي تفيد اجلميع، 
معربا عن امله باخلروج في نهاية 
املنتدى احلالي بورقة عمل جيدة 
كالسنوات السابقة على ان تخدم 
املواطن واحلكومة معا واملقيم.

تطور مستمر
وقال املرزوق في كلمة ألقاها 
اخاخال حفل االفتتاح إن الشركة 
تتابــع مســيرة النجــاح التي 
شــهدناها في الدورات السابقة 
ملنتــدى احلكومة اإللكترونية، 
مشــيرا الى أن برامج وخدمات 
احلكومــة اإللكترونيــة تعتبر 
رافعة تطور وتقدم للمجتمعات.
وأضاف املرزوق ان القطاع 
اخلــاص يســهم في دعــم هذه 
املســيرة التي يتولــى قيادتها 
اجلهــاز املركــزي لتكنولوجيا 
املعلومــات والتــي تلقى الدعم 
احلكومي الرسمي وعلى أعلى 
املســتويات، موضحــا ان ذلك 
يتمثل في الرعاية الكرمية لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشــيخ 

جابر املبارك للمنتدى.
وأوضح املــرزوق أن تطور 
اخلدمات احلكومية اإللكترونية 
يعتبر أحد املعايير األساســية 
التــي يقاس بهــا تقــدم الدول 
واملجتمعــات، مشــيرا الــى ان 
منتدى احلكومــة اإللكترونية 
فــي دورته الرابعــة يركز على 
اخلدمــات اإللكترونيــة ليلفت 
النظــر ويجــذب االنتبــاه إلى 
احلاجة املاســة لنا في الكويت 
لنقطع املســافات نحو خدمات 
إلكترونيــة حكومية متطورة. 
وأضــاف ان هذا يصب بالطبع 
فــي ناحية دعم جهــود اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
وإدارات نظــم املعلومــات فــي 
كل اجلهــات احلكومية، وكذلك 
الهيئة العامة لتنظيم االتصاالت 
وتقنية املعلومــات التي تقوم 
جميعها على تطوير اخلدمات 

اإللكترونية.
وزاد قائــا: من هذا املنطلق 
قمنــا باإلجــراءات التنظيميــة 
ااملااملائمة ملساعدة اجلهاز املركزي 
فــي إطــاق جائــزة اخلدمــة 
اإللكترونية املتميزة التي تقرر 
اأن يعلن عن نتائجها خاأن يعلن عن نتائجها خال منتدى 
احلكومة اإللكترونية من كل عام.
نيـنيـني انه إذا كانت اخلدمات  ـوبــوبـ
احلكوميــة اإللكترونية املقدمة 
ألفــراد املجتمع محــور جائزة 
اخلدمة اإللكترونيــة املتميزة، 
فنحن كمؤسسات تابعة للقطاع 
اخلــاص نتطلــع ألن تتوســع 
اآفاق اجلائزة مســتقباآفاق اجلائزة مســتقبا لتشمل 
اخلدمــات احلكوميــة املقدمــة 
للشركات ومؤسسات هذا القطاع، 
موضحا انه لتحقيق ذلك يتحتم 
على اجلهات احلكومية كل فيما 
يخصها أو مجتمعة، العمل على 
ااالنتقال بالتعامااالنتقال بالتعامات احلكومية إلى 
املستويات التي متكننا من إجناز 
ااملعامااملعامات آليا وحلظيا وبشكل 
آمن وسريع ومتكامل واقتصادي.

وهنأ املرزوق اجلهاز املركزي 
وكل اجلهات احلكومية األخرى 

م. قصي الشطي

الشيخ محمد العبداهلل ويوسف خالد املرزوق وعبداللطيف السريع وسالم األذينة وم. قصي الشطي يتقدمون احلضور خالل افتتاح منتدى احلكومة اإللكترونية 

الشيخ محمد العبداهلل في جناح جريدة »األنباء«

الشيخ محمد العبداهلل

تكنولوجيا املعلومات من أهم عوامل ومحركات التغيير في عاملنا
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منتدى الحكومة اإللكترونية الرابع
برعاية سمو رئيس الوزراء وتنظيم »نوف إكسبو«

27 - 29 نوفمبر

منتدى الحكومة اإللكترونية الرابعمنتدى الحكومة اإللكترونية الرابع

الراعي اإلعالمي احلصري للمنتدى

يوسف خالد املرزوق

مستشار رئيس التحرير الزميل يوسف عبدالرحمن يتسلم التكرمي

شكر وتقدير 
وجه الوزير محمد العبداهلل شكرا الى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك لرعايته املنتدى 
في دورته الرابعة وشركة نوف اكسبو واملشاركني على 
جهدهم الكبيــر في تنظيم املنتدى. وأعرب العبداهلل 
عن أمله في ان يحقق املنتدى أهدافه ويسهم في سرعة 
تطوير برامج وخطط احلكومة اإللكترونية وجتاوز 
الصعوبات التــي تعترضها، األمر الــذي يتوافق مع 
رغبــة حضرة صاحب الســمو االمير الشــيخ صباح 
األحمــد حفظه اهلل ورعاه وســمو ولــي العهد األمني 

الشيخ نواف االحمد.

وضحة القحص: إنشاء مركز إلدارة حاالت الطوارئ باخلليج

وضحة القحص

قالت املمثلة عن مركز حاالت الطوارئ ـ األمانة العامة لدول مجلس التعاون وضحة 
القحص ان إنشاء مركز إدارة حاالت الطوارئ يسعى الى دعم املنظمات الوطنية إلدارة 

الطوارئ القائمة لدى دول اخلليج وتعزيز قدراتها في جميع مراحل إدارة حاالت 
الطوارئ من خالل تيسير تبادل املعلومات وتنسيق املوارد في حالة الطوارئ على 

النحو الذي طلبته الدول األعضاء والتخطيط والتأهب للمخاطر والتخفيف منها.
3وذكرت القحص في كلمتها ان للمركز 3وذكرت القحص في كلمتها ان للمركز 3 أهداف استراتيجية اولها تعزيز ادارة املخاطر 

االقليمية عن طريق حتسني ادارة املعلومات وتبادلها عبر قنوات تكنولوجية عالية 
الدقة، وثانيها دعم االستجابة من خالل التنسيق وإدارة املوارد، وثالثها تعزيز التكامل 

االقليمي من خالل وضع أنظمة مشتركة ومقاييس موحدة لعمليات االستجابة.

أحمد مغربي ـ محمود فاروق
تصوير: قاسم باشا 

شركات التكنولوجيا واالتصاالت 
واالستشارات العاملية واالقليمية 
واحملليــة للمشــاركة وعرض 
احدث مستجداتها، كما نتطلع 
ألوسع مشاركة من قبل القيادات 
نيواملختصــنيواملختصــني مــن كل اجلهــات 
ااحلكومية لااحلكومية لاســتفادة مما يتم 

املنتدى فــي دورته القادمة في 
امدينة شرم الشيخ خامدينة شرم الشيخ خال شهر 

2017ابريل 2017ابريل 2017. 
ووصف املرزوق املنتدى بأنه 
حدث ينتظره اجلميع للســنة 
الرابعة على التوالي، مشيرا الى 
ان ذلــك دليل على جناحه على 

سيوفر اإلطار واملكان املناسبني 
لبحث السبل واخلطط وعرض 
التقنيات واخلدمات التي تسهم 
في تطوير اخلدمات اإللكترونية 
افي الكويت مع أخذ املافي الكويت مع أخذ املاحظات 
الســابقة باالعتبار، ونثمن في 
هذا الســياق اجلهد الذي تبذله 

عرضــه فــي وضــع خططهــا 
املستقبلية املناسبة«.

نجاح متواٍل
مــن جانبه، قــال مدير عام 
شــركة »نوف إكسبو« يوسف 
خالد املرزوق ان الشركة ستنظم 

اثاثاث املاضية. ثمدار السنوات الثمدار السنوات ال
وأضاف املرزوق في تصريح 
صحافــي ان املنتدى عبارة عن 
شــراكة ما بني القطاعني العام 
واخلــاص بحيــث ميكن تقدمي 
افضــل وســائل تكنولوجيــا 
املعلومــات والتطــور ملواكبة 

ضرورة االنفتاح 
احلكومي على مجريات 

عالم التكنولوجيا

ًالتطورات التكنولوجية املتسارعة تفرض مزيدًاالتطورات التكنولوجية املتسارعة تفرض مزيدًا من التحديات

الغامن: املنتدى ثمرة جناح لتعاون القطاعني العام واخلاص
قال الرئيس التنفيذي لشركة صناعات 

الغامن عمر قتيبة الغامن ان منتدى احلكومة 
اإللكترونية ثمرة جناح لتعاون القطاعني العام 
واخلاص. وأضاف الغامن انه في عاملنا السريع 

واملتغير ومع ضرورة تكيف احلكومات مع 
احلاجات املتغيرة للشعوب، ال يسعنا إال أن 
نقدر اخلطوات التي تتخذها الكويت خللق 
مجتمع تكنولوجي، مستدركا بالقول »لكن 

الطريق اليزال طويال، وهناك الكثير من 
املتطلبات التي علينا القيام بها أمام التحديات 

التي تواجه بالدنا واملنطقة، فقدرتنا على ادارة 
املعلومات وأمنها ستلعب دورا مهما في تقدم 
الكويت وخلق اقتصاد أكثر شمولية«. وأثنى 

الغامن على مدير عام شركة »نوف إكسبو« 
يوسف خالد املرزوق، لتسليطه الضوء على 
هذه القضية املهمة، مبينا انه نتيجة جلهده 

والتزامه وعمله الدؤوب، ها نحن اليوم نشارك 
في منتدى احلكومة اإللكترونية التي تنظمه 

شركة »نوف إكسبو« بالتعاون مع اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات في عامه الرابع.

وقال »نحن على يقني ان هذا العام سيكون 
ناجحا كما األعوام السابقة، ويسعدنا ان نكون 

جزءا من هذا النجاح ونسهم به«.وزاد قائال: في 
شركتنا صناعات الغامن، نصمم أعمالنا بالشكل 

الذي يرضي عمالءنا، ونفتخر بأن تركيزنا 
دائما هو على العميل.

VIVAالبدران: »VIVAالبدران: »VIVA« حريصة على تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا
ذكر الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت 

الكويتية »VIVA« م. سلمان البدران ان منتدى 
احلكومة اإللكترونية في نسخته الرابعة 

يعد حدثا مؤثرا يضم نخبة من الشركات 
واملؤسسات العاملية املتخصصة في تقدمي 
اخلدمات اإللكترونية التي تشكل احملور 

 »VIVA« الرئيسي لهذا املنتدى. وأضاف ان
حرصت على رعاية هذا املنتدى واملشاركة فيه 
منذ نسخته األولى انطالقا من اهتمامها بكل ما 
يتعلق بالتكنولوجيا ومتشعباتها بصفتها شركة 

رائدة في سوق االتصاالت في مجال اخلدمات 
اإللكترونية واالنترنت ونظم املعلومات، لذا 

نأمل ان تشكل مشاركتنا في هذا املنتدى 

املتميز قيمة مضافة تسهم في حتسني موقع 
الكويت على خارطة التكنولوجيا العاملية.

وأشار الى ان املنتدى سيثري قطاع االتصاالت 
في املنطقة، وسيساهم بشكل مباشر في رفع 

مستوى الوعي بأهمية احلكومة اإللكترونية 
واألمن املعلوماتي ومواجهة التحديات التي 

تواجه صناعة االتصاالت، كما انه سيفتح آفاقا 
جديدة ومينح فرصا حقيقية للتطور واالرتقاء 
ومحل ثقة املستثمرين محليا وعامليا من خالل 

تطوير خدمات الكترونية حكومية قائمة على 
الفاعلية واالستمرارية والشفافية وتكافؤ 

الفرص في املراحل املختلفة في تطبيق برامج 
احلكومة اإللكترونية.




