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العسعوسي: طفرة في تطبيق 
البطاقة الذكية من خالل تصميم فريد

حيث اطلعت اللجنة على مشروع 
اس����تخدام البوابات االلكترونية 
بني مملكة البحرين ودولة قطر، 
كما ناقش����ت اللجنة التطبيقات 
التي ميكن استخدامها في البطاقة 
الذكية مثل رخص القيادة، امللف 
الصحي ووسيلة دفع املعامالت 
املالية، الفتا الى ان اللجنة كلفت 
العربية املتحدة،  دولة االمارات 
مملكة البحرين واململكة العربية 
السعودية مبوافاة االمانة العامة 
بتجربته����م في اع����داد البيانات 
الصحي����ة املقترحة اضافتها في 
البطاق����ة الذكية عل����ى ان تقوم 
االمان����ة العام����ة بتعمي����م ذلك 
على اجلهات الصحية املختصة 
بالدول اعضاء لالسترش����اد بها 
ملشروع امللف الصحي وموافاة 
االمانة العام����ة مبرئياتها حول 
امللف الصحي وتزويد االعضاء 
اللجنة التوجيهية بنس����خة من 

ذلك للمتابعة.
وبني ان الكويت اطلعت اللجنة 
على ع����دد م����ن املالحظات على 
املقترح املقدم من دولة االمارات 
العربية املتحدة بش����أن املنطقة 
اخلاصة بالتنقل واتفقت اللجنة 
الكويتية  على احالة املالحظات 
الى الفريق الفني للبطاقة الذكية 
بدول املجلس لدراس����تها وابداء 

املالحظات عليها.
ولفت ال����ى ان اللجنة اتفقت 
املقبل خالل  على عقد اجتماعها 
ش����هر ابريل ع����ام 2010 على ان 
يتم التنسيق بني دولة الرئاسة 
العام����ة لتحديد موعد  واالمانة 

ومكان االجتماع.

أسامة دياب
العام����ة  الهيئ����ة  ش����اركت 
للمعلومات املدنية في االجتماع 
السادس للجنة التوجيهية للبطاقة 
الذكي����ة بدول مجل����س التعاون 
والذي عقد في مقر االمانة العامة 
بالرياض ومبشاركة جميع الدول 
االعضاء واالمانة في الفترة من 

10 الى 11 نوفمبر 2009.
ووصف مدير عام الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية ورئيس الوفد 
مساعد العسعوس����ي االجتماع 
باملثم����ر، حيث خ����رج بعدد من 
التوصيات التي سيكون لها بالغ 
االثر في تعزيز العالقات والتعاون 
بني مختلف دول مجلس التعاون، 
مشيرا الى ان الهيئة حريصة على 
املش����اركة في اجتماعات االمانة 
العامة وتبادل اخلبرات واملشورة 
مع مختلف دول مجلس التعاون 

وأعضاء االمانة العامة.
ولف����ت العسعوس����ي الى ان 
الكويت ممثلة في الهيئة العامة 
املدني����ة قد أحدثت  للمعلومات 
طفرة كبيرة ف����ي مجال تطبيق 
تقني����ة البطاقة الذكية من خالل 
التراث  تصميم فريد ناب����ع من 
الكويتي ومواصفات أمنية متميزة 
وتقنية عالية تكافح التزوير كانت 
محط اعجاب الوفود املش����اركة، 
موضحا انه بناء على طلب بعض 
االعضاء ستقوم الكويت بتزويدهم 
بنسخة من العرض الفني اخلاص 
مبواصفات البطاقة املدنية الذكية 
الفنية واالمنية لالستفادة منها.

وأشار الى ان الكويت عرضت 
القراءة  على احلضور برنام����ج 
ومناذج البطاقة املدنية املقروءة 
آليا وال����ذي مت تزويد االعضاء 
بنس����خة من����ه، وذل����ك للعمل 
على توزيع����ه على منافذ الدول 
االعضاء، مثنيا على جهود مملكة 
البحرين في اضافة البطاقة الذكية 
للكويت الى برنامج القراءة املوحد 

.Common API
وعرض العسعوسي لبعض 
التوصيات التي خرج بها االجتماع 
السادس للجنة التوجيهية للبطاقة 
الذكي����ة بدول مجل����س التعاون 
اخلليجي ومنها استخدام البطاقة 
الذكية في البوابات االلكترونية، 

هيئة الصناعة: تغيير نظام االستئذان إلى 12 ساعة في الشهر مجزأة
قال أمني السر املساعد باالحتاد الوطني لعمال وموظفي 
الكويت ورئيس مجلس إدارة نقاب���ة العاملني بالهيئة 
العامة للصناعة وليد املجني ان النقابة تستعد من خالل 
تعاونها مع اإلدارة العليا في الهيئة لتشكيل جلنة مشتركة 
تتضمن مفوضني من االدارة القانونية واملالية واالدارية 
والتطوير وكذلك من النقابة لدراسة كل املتطلبات التي 
يحتاجها املوظف وترفع تلك الدراس���ات بتوصيات من 
اللجنة العتمادها من املدير العام وبذلك نكون قد قطعنا 
شوطا كبيرا في وضع سياسة جديدة بني املنظمة النقابية 
واإلدارة العليا بالهيئة وس���تكون باكورة االجتماعات 
األولى في اللجنة هي دراس���ة واشهار صندوق التكافل 
االجتماعي الذي يحمل الكثير من التسهيالت واملميزات 

املالية التي تخدم كل موظفي الهيئة.
واش���ار املجني في تصريح صحافي الى ان النقابة 
في الفترة املاضية قد أس���فرت عن امتيازات لم يش���هد 
لها مثيل في كل نقاب���ات الدولة فقد أخذت النقابة على 
عاتقها تطبيق نظام الشريعة اإلسالمية على كل البنود 
واملعام���الت املالي���ة، كما أقرت النقاب���ة مبنح مبلغ 50 
دينارا لكل موظف متزوج حديثا مضى على انتس���ابه 
سنة كاملة بعد صدور هذا القرار، وكذلك تهدي النقابة 
مبلغ 50 دينارا ملن يحملون ورقة تخصيص قسيمة أو 
منزل من قبل املؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنفس 
الشروط السابقة، ومبلغ 50 دينارا للراغبني في االشتراك 
باحدى مؤسسات التأمني الصحي التكافلي وفق الضوابط 

الشرعية، كما تقدم النقابة مبلغ 50 دينارا بصفة شهرية 
للموظف املثالي وفق ضوابط وضعتها اللجنة املكلفة من 
النقابة والتي تستعد في بداية شهر ديسمبر لتسجيل 
الراغبني بالترشيح للموظف املثالي في املوقع اخلاص 
بالنقابة لتتمكن اللجنة من فرز األس���ماء بالتعاون مع 

الشؤون اإلدارية.
واضاف املجني ان النقابة حصلت على موافقات من 
االدارة العليا بالهيئة في تغيير نظام االستئذان الشهري 
الى ان يكون 12 ساعة في الشهر مجزأة على شكل ساعات 
وال تزيد عن 4 س���اعات في اليوم الواحد كما مت االتفاق 
على تطوير نظام البدالة متاشيا مع النظام العاملي وما 

وليد املجنيحتتمه سياسة اجلودة املتبعة في كل دول العالم.

مساعد العسعوسي


