
االثنين 22 فبراير 2010   17محليات

العسعوسي:  االتفاق مع شركة السور لتسويق الوقود على منح حاملي
البطاقة المدنية »الذكية« ميزة تعبئة وقود سياراتهم بواسطتها

الهيئة العامة للمعلومات المدنية تحقق إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجلها الحافل باإلنجازات

مضيفا أنه سيتم اخلصم من بطاقة العميل 
أوتوماتيكيا، وانه يستطيع االحتفاظ بجميع 

الفواتير التي سددها عبر هذا النظام.

خبرة وعراقة

من جانبه، أعلن املدير العام لشركة الديار 
املنفذة للمشروع، بشار  الش����ركة  املتحدة 
عطعوط أن ش����ركة الديار املتحدة تعد من 
أولى الشركات التي عملت وتخصصت في 
مجال تكنولوجيا املعلومات داخل الكويت، 
وكان ذلك منذ ثالثني عاما، قامت الش����ركة 
خاللها بتنفيذ العديد من املشاريع اخلاصة 
باستخدامها البطاقات الذكية داخل وخارج 
الكويت، وقد توجتها بتنفيذ مشروع البطاقة 
املدنية الذكية لدى الهيئة العامة للمعلومات 

املدنية بالتعاون مع »مجموعة اخلرافي«.
وأضاف عطعوط: اننا نفخر بأننا حافظنا 
على املبادئ التي تأسست الشركة من أجلها 
قبل 30 سنة كش����ركة كويتية متخصصة 
بتطبي����ق أحدث النظ����م التكنولوجية مبا 
يساهم في أعالء ودفع نهضة كويتنا احلبيبة 

وتقدمها.
كما ج����دد القول ان هذا املش����روع يعد 
ترجمة حقيقية لنهضة ومس����يرة شركتنا 
والتي تنطلق من إمياننا الراسخ بضرورة 
املساهمة الفعالة للقطاع اخلاص في إجناح 

املشروعات احلكومية.

أن ذلك س����يتم من خالل املوقع االلكتروني 
ومكتب خدمة العمالء بشركة السور لتسويق 
الوقود باملبنى الرئيسي نقدا أو عن طريق 

ال� »كي � نت«.
 وأوضح أن ش����ركة الس����ور تهدف من 
جراء ذلك إلى تطوير اخلدمات في محطات 
تعبئة الوقود »ALFA«، ومنها طريقة دفع ثمن 
الوقود، وقد ابتكرت الشركة فكرة استخدام 
البطاقة املدني����ة »الذكية«، بهدف التخفيف 
عن العميل م����ن خالل جتنب حمل بطاقات 
كثيرة ومتعددة أو دف����ع ثمن الوقود نقدا 

.»ALFA« مبحطات
وبني في هذا اإلط����ار انه ال يترتب على 
استخدام البطاقة املدنية »الذكية« أي تكاليف 
 ،»ALFA« لس����داد قيمة الوقود من محطات
إضافة إلى إمكانية متابعة جميع العمليات 
الش����رائية التي تتم عل����ى البطاقة، وكذلك 
االستعالم املباشر للرصيد املتبقي، الفتا إلى 
أن شركة السور ستضيف خدمات أخرى من 
هذا القبيل وعلى أكثر من صعيد في املستقبل 

القريب، بعون من اهلل وتوفيقه.
وبخصوص آلية تعبئة الوقود من خالل 
البطاقة املدنية »الذكية« قال تقي إنه ميكن 
للعميل تعبئة أي نوع من املشتقات النفطية في 
أي محطة تابعة لشركة السور، وبعد التعبئة 
يعطي العميل بطاقته املدنية ملوظف احملطة 
الذي يقوم بإدخالها إلى ماكينة التحصيل، 

كما افاد تقي بأن هذه اخلدمة فريدة من 
نوعه����ا ومبتكرة جدا وته����دف الى تغيير 
طريقة تسديد ثمن التزود بالوقود، وأضاف 
ان العملية بأس����رها تتم بشكل الكتروني، 
وميكن للعميل ان يسجل البيانات اخلاصة 
ببطاقت����ه املدنية لدى املوق����ع االلكتروني 
للش����ركة www.alfa.com.kw او لدى مكتب 
خدمة العمالء في املبنى الرئيس����ي لشركة 
الس����ور لتس����ويق الوقود، أما فيما يخص 
تعبئة البطاقة بالنقود، فقد أشار تقي الى 

فوري دون احلاجة الى حيازة بطاقات خاصة 
لتس����ديد ثمن الوقود أو بطاقات ائتمانية 

ودون احلاجة الى استعمال النقود.
ومتكنت شركة السور لتسويق الوقود 
من طرح هذه اخلدمة كنتيجة حلداثة النظام 
االلكتروني في محطاتها، حيث مت دراس����ة 
املشروع وجتربته مسبقا بالتنسيق مع شركة 
الديار، وبعد ذلك مت تطبيق النظام اجلديد 
فعليا مبحطات الوقود التابعة لشركة السور 

»ALFA« حيث القى جناحا.

وذلك من ش����أنه التخفي����ف من أعباء حمل 
أكثر من بطاقة، مضيفا انه يتم حاليا عمل 
االختبارات النهائية للتشغيل، بحيث يتمكن 
املواطنون من اس����تخدام النظام اجلديد مع 
حلول العيد الوطني لدولتنا احلبيبة الكويت، 
علما أنه مت تنفيذ املشروع بدون أي تكلفة 

على الهيئة.

 انطالقة جديدة

وأشار إلى أن اليوم هو نقطة البداية التي 
س����تنطلق منها في العديد من التطبيقات، 
وذلك بهدف ربط البطاق����ة املدنية بجميع 
استخدامات املواطن اليومية لتحقيق هدفني 
أساسيني: األول هو تيسير حياته من خالل 
سرعة وسهولة اجناز معامالته اليومية في 
العديد من اجلهات داخ����ل الدولة، والهدف 
الثان����ي الوصول إلى أعل����ى درجات األمان 
لهذه املعامالت، من خالل سرية املعلومات 
واحملافظ����ة على عدم تعريض املواطن ألي 

عمليات غش أو تزوير ونصب.
من جانبه، أعلن العضو املنتدب لشركة 
السور لتسويق الوقود احمد تقي عن طرح 
خدمة جديدة ورائدة في الس����وق الكويتي 
من ش����أنها تس����هيل وتغيير عملية تعبئة 
الوقود من محطات الس����ور الى أقصى حد 
ممكن، وتتمثل هذه اخلدمة باستخدام البطاقة 
املدنية »الذكية« لتسديد ثمن الوقود بشكل 

أسامة دياب
سجلت الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
إجن����ازا جديدا يضاف إلى س����جلها احلافل 
باإلجنازات، انطالقا م����ن إميانها بضرورة 
مواكب����ة أحدث االبت����كارات التكنولوجية، 
واملتغيرات التقنية في كل املجاالت، وذلك 
من أجل توفير الوقت واجلهد على املواطن 
واملقيم، وذلك من خالل مشروع البطاقة املدنية 
الذكية )Smart Card(، نظرا للفوائد الكبيرة 

التي ستترتب على هذا املشروع.
 ولتحقيق هذا الهدف، مت بذل جهود مضنية 
إلجناح هذا املشروع والوصول إلى الغايات 
املرجوة منه، حيث تتي����ح البطاقة املدنية 
»الذكية« استخدامات كثيرة أهمها التنقل اآلمن 
بني دول مجلس التعاون اخلليجي وامللف 
الصحي والتصويت اإللكتروني، باإلضافة 
إلى الهوية االلكترونية، التي ستعتمد عليها 
احلكومة االلكترونية، للتعرف على املواطن 
عب����ر اإلنترنت، متهيدا لتقدمي كل اخلدمات 

الالزمة له.
وأوضح العسعوس����ي »أن بشائر جناح 
مشروع البطاقة املدنية »الذكية« بدأت تؤتي 
ثمارها، حيث قامت الهيئة العامة املعلومات 
املدنية باالتفاق مع شركة السور لتسويق 
الوق����ود، مين����ح من خالله مي����زة حلاملي 
البطاقات املدنية »الذكية« متكنهم من تعبئة 
وقود سياراتهم بواسطة بطاقاتهم املدنية، 

مساعد العسعوسي واحمد تقي وبشار عطعوط خالل املؤمتر الصحافي

متابعة الطالق أول نادي توستماسترز

عاشور: اختيار حسين الصقر كأبرز 
الشخصيات الكويتية الرائدة في العمل العربي

جمعية ذوي االحتياجات الخاصة تحت اإلشهار 
تحّذر من أي عمل فني يسيء للمعاق

قدمت النقابة العامة للبنوك 
التهاني والتبريكات لرئيس االحتاد 
العام لعمال الكويت سابقا العم 
حسني الصقر الختياره كأحد ابرز 
الشخصيات العربية التي رشحت 
للتكرمي في حفل التكرمي اخلاص 
بأب����رز رواد العمل العربي الذي 
تنظمه منظمة العمل العربية في 
دورتها السابعة والثالثني واملقرر 
اقامته حتت رعاية ملك البحرين 
حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه 
اهلل، خالل الفترة من 6 حتى 13 

مارس في املنامة.
ادارة  واعرب رئيس مجلس 

النقابة منصور عاش����ور في هذه املناسبة عن بالغ 
تقديره وامتنانه ملنظمة العمل العربية على اعتماد 
اختيار الصقر كأحد ابرز الشخصيات الكويتية الرائدة 
في العمل العربي، مؤكدا ان الصقر يستحق حقيقة هذا 
التكرمي بكل جدارة وان املنظمة قد احسنت االختيار 
االمثل ملن ميكن له ان ميثل بالفعل الكويت في مثل 

هذا االحتفال ويحظى بالتكرمي الذي يستحقه.
وق����ال: في الوقت الذي تقدم النقابة تهانيها الى 
العم حسني الصقر تأمل ان تبادر اجلهات الرسمية 
وكذلك االحت����ادات والنقابات العمالية واملهنية الى 
اعتماد مثل هذه السنة السنوية التي اعتمدتها منظمة 
العمل العربي لتكرمي رواد العمل الكويتي العمالي 
والنقابي الكويتي ممن يس����تحقون بالفعل التكرمي 

والثناء والتقدير.
واش����ار الى ان الصقر كان ل����ه ولعدد من رفاق 
درب����ه االوائل الفضل بعد اهلل جل جالله في وجود 
االحتادات والنقابات على ارض الكويت وكذلك الفضل 
في توعية االجيال املتعاقبة على ممارس����ة العمل 
النقابي والدفاع عن مصالح وحقوق العمال في جميع 
املواقع واحملافل احمللية واالقليمية والدولية وكان 
جديرا بنا تكرميه وتكرمي امثاله على اعتبارهم قدوة 

صاحلة البد من تخليد اعمالهم 
ومواقفه����م ليكونوا املثل االعلى 
الجيال احلاضر واملستقبل وبهم 
يضرب املثل في العمل والعطاء 
البعيد عن كل حسبة فئوية قبلية 

او طائفية.
املتاب����ع الهتمامات  ان  وقال 
الصقر وما شغل به من ادوار على 
مدى ال� 50 س����نة املاضية واكثر 
الكبيرة  يدرك طبيعة اجله����ود 
واملضني����ة التي بذله����ا الصقر 
من اجل حاضر ومس����تقبل بلده 
وحاضر ومستقبل القوى العاملة 

وعائالتهم وافراد مجتمعهم.
واض����اف بقوله: ان االعم����ال الكبيرة واجلليلة 
التي قام به����ا الصقر وما كان له ف����ي كل منها من 
ادوار محلية وعربية ودولية س����تبقى شاهدة على 
مسيرة حياته العمالية والنقابية احلافلة بالعطاء 
واحلب واخلير في اشارة منه الى أن احلراك النقابي 
والعمالي الكويت����ي وما هو عليه وضع العديد من 
االحت����ادات والنقابات العمالية الكويتية هذه االيام 
يس����توجب وجود رموز واش����خاص على مستوى 
من الوعي والنزاهة التي يتصف بها الصقر ليكون 
لدى الكويت حقيقة احتادات نقابية وعمالية عالية 
املستوى في االداء واالهتمام وليس مثلما هي عليه 
اليوم العدي����د من قيادات تلك االحتادات والنقابات 
التي ال يهم اعضاء مجال����س ادارتها غير الفوز في 
صناديق انتخابات جمعياتها العمومية واالستحواذ 
على القدر االكبر من املكاسب الشخصية والتنفيعية 
الفئوية واخلاصة التي درج باحلصول عليها العديد 
ممن نرى تصريحاتهم واخبارهم وصورهم تتصدر 
ابرز صفحات الصحف اليومية وهم غير مبالني ال 
باله����م النقابي او العمال����ي وال بالهم الوطني الذي 
يشغل به هذه االيام كل الغيورين على الصالح العام 

للبلد وصالح مواطنيه.

بشرى شعبان
ح����ذر رئيس جمعية ذوي االحتياجات اخلاصة 
»حتت االشهار« عايد الشمري من قيام اي عمل فني 
يسيء للمعاق، وقال خالل مؤمتر صحافي عقده امس 
االول في مركز الداون: لالسف شهدنا منذ فترة توالي 
املسلسالت واملس����رحيات التي تصور املعاق على 
انه فاقد الفعلية وعاجز عن العمل، وال يستطيع ان 
يسيطر على اسرته، هذه امور منافية للواقع وهو 
نسج خيالي مريض ونقول ملن يصور املعاق على 
هذا ان االسالم كرم املعاق تكرميا كبيرا ودستورنا 
كفل كرامة االنس����ان، فكيف يسمح لنفسه شخص 
ما بغض النظر عن موقعه وعمله ان يس����يء لهذه 
الش����ريحة التي كرمها اهلل عز وجل احسن تكرمي. 
واضاف نقول لهم اليوم وبالصوت العالي عفا اهلل 
عما سلف واننا نعتبر ما حصل سهوا يجب اال يتكرر، 
ومن بعد اليوم لن نس����مح الحد باالساءة للمعاقني 
واننا سنراقب ومن ثم سنحاسب كل من يتعرض لهذه 
الفئة بأي نوع من االساءة عبر االعمال الفنية. ودعا 
الشمري وزارة االعالم للقيام مبسؤوليتها وتفعيل 
دورها الرقابي على االعمال الفنية سواء املسلسالت 
او املسرحيات وعدم التردد في ايقاف اي عمل يسيء 
للمعاقني او يصورهم على غير صورتهم احلقيقية. 
واستعرض عددا من االعمال الفنية سواء في مصر او 
سورية التي اعطت املعاق حقه، فلماذا يظلم املعاق 

الكويتي في ديرته بهذه الصور البشعة.
وتابع نتمنى على الفنانني ان يقفوا على رسائلهم 
االنس����انية وميتنعوا عن القيام بأي عمل يس����يئ 
الخوانهم وابنائهم املعاقني. واكد الش����مري ان هذه 

الصرخة اليوم ليست موجهة ضد الفن الكويتي الذي 
نعتز به بل في وجه بعض اصحاب اخليال املريض. 
ودعا الى ضرورة القيام بحمالت توعية شاملة حول 
حقوق املعاق وواجباته، موضحا ان قانون املعاقني 
اجلديد واحلمد هلل فيه الكثير من البنود التي حتاسب 
كل شخص يسيء للمعاق. واشار الى ان على وزارة 
االعالم التحرك السريع اليقاف هذه االعمال املسيئة 

للكويت وليس شريحة املعاقني فقط.
بدورها دعت نائب رئيس مجلس ادارة جمعية 
متالزمة الداون حصة البالول الى ضرورة االبتعاد حتى 
عن الكلمات التي يوصف بها املعاق مثل »املجنون« 
او »االعمى«، مؤكدة على ض����رورة التزام الفنانني 
برسالتهم االنس����انية واالبتعاد عن االساءة البناء 
برهنوا عن قدرات وطاقات غير محدودة بالرغم من 
إعاقتهم، تاريخ الكويت حافل باالبطال واملبدعني من 
ذوي االعاقة. ودعت الى ضرورة تكاتف املجتمع املدني 
مع هذه الفئ����ة العزيزة على قلوب اجلميع والنظر 
اليها على انهم بشر لهم احاسيس ومشاعر ولديهم 
قدرات وطاقات. واستعرض املتطوع سالم القطان من 
فئة الداون جتربته في احلياة فهو املوظف في وزارة 
الشؤون والبطل في السباحة ويهوى التصوير ويعد 

اجلميع مبعرض لصوره سيدهش اجلميع.
ومتنى علي عبدالكرمي من فئة االعاقة احلركية ان 
تبادر احلكومة باشهار اجلمعيات اخلاصة باملعاقني، 
فالرسامون والفنانون من املعاقني يبدعون ويرفضون 
ان يقلدهم احد بشكل يسيء اليهم وهم بحاجة الى 
جمعية خاصة به����م تبرز ابداعاتهم، ونأمل ان يتم 

اشهارها قريبا.

رندى مرعي
عقد نادي لؤل����ؤة الكويت »La Perle du Koweit« اول 
نادي توستماس����ترز ناطق باللغة الفرنس����ية اجتماعه 
التأسيسي االول مساء اول من امس في مقهى ستاربكس 
الساملية على ان يستأنف نشاطه خالل شهر مارس املقبل 
تزامنا مع »الفرانكفوني����ة« في العالم كونها اكبر جتمع 

دولي للناطقني باللغة الفرنسية حول العالم.
وخالل االجتماع مت اج����راء انتخابات ألعضاء الهيئة 
االدارية للنادي ومت انتخاب ماجد مالك رئيسا وعبدالكرمي 
البدر نائبا للرئيس للشؤون التعليمية وطارق اخلالدي 
نائب الرئيس للشؤون العضوية وخلود الكاظمي نائب 
الرئيس لشؤون العالقات العامة ومها السعد أمني اخلزينة 

وعبدالعزيز اجلريد أمينا للمراسم.
ومت تشكيل النادي من 25 عضوا بتوجيه العضو الراعي 
وصاحبة الفكرة ن����وف العماري التي قالت ان التواصل 
امر مطلوب عامليا فهو امر يجتمع عليه األفراد والشعوب 
والتوستماسترز هي البيئة املثالية خللق التواصل الفعال 

وملن يرغب في تنمية مهاراته القيادية ايضا.
وتابعت ان نادي »La Perle du Koweit« هو احد اندية 
التوستماسترز املوجودة في الكويت وهو النادي االول 
الناطق باللغة الفرنس����ية بالش����رق األوسط، مؤكدة ان 
اللغة وس����يلة جتمع الناس، ودعت كل الناطقني باللغة 
الفرنسية الى االنضمام للنادي او حتى احلضور كضيوف 
ش����رف وذلك من باب املشاركة في اكبر منظمة تعليمية 

تطوعية في العالم.
بدوره قال راعي النادي ب����در الصراف ان مهمته هي 
حتقيق جناح التوستماسترز اجلديد من الصفر وذلك من 
خالل تزويد النادي باملواد التعليمية وتعيني املرشدين كي 
يتعلم االعضاء كيفية استخدام طرق التواصل واملهارات 

القيادية.
هذا وانطلق النادي في الكويت كسلس���لة ألكثر من 
11500 ناد في 94 دولة حول العالم وشرط العضوية فيه 
ان يكون العضو قد جتاوز ال� 18 سنة، ويتعلم االعضاء 
مهارات التواصل واملهارات القيادية عبر برنامج تعليمي 
موثق من منظمة التوستماسترز الدولية التي تأسست في 
والية كاليفورنيا بالواليات املتحدة االميركية سنة 1924 
على يدر د.رالف سميدلي والتي تسعى لتحقيق اهدافها 
بأس���لوب تطوعي غير ربحي وحي���ادي بعيد كل البعد 
عن املواضيع املثيرة للجدل وقد استفاد من خدمات هذه 

املنظمة اكثر من 4 ماليني عضو منذ تأسيسها.

البحرين تكرمه خالل الفترة من 6 حتى 13 مارس

منصور عاشور

»لؤلؤة الكويت« أول نادي توستماسترز
 ناطق بالفرنسية برئاسة ماجد مالك

عقد اجتماعه التأسيسي األول

)أنور الكندري(جانب من أعضاء النادي

وليد الصقعبي

تنطلق الي����وم بطولة الرماية االولى حتت رعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الش����يخ د.محمد 
الصباح في نادي ميادين الرماية بجانب نادي الفروسية.

وقال رئيس اللجنة االعالمية ملهرجان هال فبراير 2010 
وليد الصقعبي ان الفرق املش����اركة في البطولة يتكون كل 

منها من خمس����ة رماة، الفتا الى ان املنافس����ة في البطولة 
بني عش����ر فرق هي سفارة مملكة البحرين ودولة االمارات 
العربية املتحدة ومملكة االردن وجمهورية مصر العربية 
وفريق الشرطة والنادي العلمي وشركة زين واملنار كلينك 

والكويتية وهال فبراير.

وأشار الصقعبي الى ان البطولة تنقسم الى ثالث مسابقات 
على مس����دس 9 مم رجال مس����افة 10 أمتار ومسدس توتو 
نساء ورجال مسافة 10 أمتار وبندقية هوائية رجال ونساء 
10 أمتار. ودعا الصقعبي اجلمهور حلضور األنشطة التي 

ستشهد منافسات ساخنة بني الفرق العشر.

الصقعبي: انطالق بطولة الرماية لـ»هال فبراير« اليوم
جدول أنشطة هال فبراير 2010

المكانالوقتالتاريخاألنشطة
سوق شرقالساعة 225 � 2/23معرض التصوير

السامليةالساعة 5 الى 8 مساء22 - 2/28مجمع الفنار

ميادين الشركة الوطنية � بجانب نادي الصيد والفروسيةابتدأ من الساعة 1 ظهرا2/22بطولة الرماية األولى

مسرح الشاميةعرضان الساعة 4، الساعة 6 مساءيوميامسرحية سنو وايت

سوق شرقعرضان )4 � 5(، )6 � 7( مساءيومياالسيرك

الدائري السادس مدخل مجمع 360 بجانب النادي العلميالساعة 10 صباحا الى 10 مساءيوميااخليمة


