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أسامة دياب
تبدأ الهيئة العامة للمعلومات املدنية بإطالق 
حملتها اإلعالمية اخلاصة بالبطاقة الذكية ابتداء من 
اليوم، وصرح مدير عام الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية مساعد العسعوسي بان احلملة اإلعالمية 
تهدف إلى دعوة كل املواطنني الراغبني في استبدال 
بطاقاتهم املدنية بالبطاقة املدنية الذكية، كما تهدف 
احلملة أيضا إلى نشر جميع املعلومات التي تخص 
إصدار البطاقة الذكية واملستندات املطلوبة إلصدار 

البطاقة الذكية وأماكن االستبدال. 
وأضاف العسعوسي أن األوراق املطلوبة الستبدال 

البطاقة املدنية الذكية هي:
1 � صورتان ش���خصيتان قياس 6X4 سم لكل 
من بلغ خمس س���نوات فأكثر بخلفية زرقاء ذات 

جودة عالية مطابقة للش���روط واملواصفات العاملية املوضوعة من 
قبل املنظمة الدولية للطيران املدني )ICAO( وقد س���بق للهيئة أن 
قامت بحملة إعالمية تخص املواصفات املطلوبة للصور الشخصية 
ومت توزيع بوس���ترات وبروشورات على أماكن تواجد اجلمهور في 
اجلهات اخلدمية ذات الكثاف���ة العالية وعلى جميع محالت ومراكز 

التصوير وأصبحت معروفة لديهم.
2 � بيان فصيلة الدم إذا لم يسبق تسجيله بالهيئة.

3 � صورة من جواز الس���فر لتسجيل االس���م الالتيني إذا رغب 
صاحب العالقة.

4 � تطابق اسمه الالتيني مع جواز السفر.
وأضاف العسعوسي أنه وتسهيال على املواطنني الستبدال بطاقاتهم 
املدنية فإن الهيئة ستستقبل املواطنني الراغبني باالستبدال مبقر الهيئة 
الرئيسي بجنوب السرة على فترتني صباحية ومسائية: صباحية 
من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر، ومسائية من 

الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السابعة مساء.
كما أش���ار إلى ان جميع مكاتب الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
املنتشرة في جميع محافظات الكويت وكذلك املكاتب املوجودة مبراكز 
اخلدمة ستقوم بتسلم واجناز معاملة االستبدال على أن يتم تسلم 

البطاقة من املقر الرئيسي للهيئة.
وذكر العسعوسي أن الهيئة العامة للمعلومات املدنية بدأت فعليا 
باحد تطبيقات البطاقة املدنية الذكية عبر تعاقدها مع شركة السور 
لتس���ويق الوقود )ألفا( الستخدام البطاقة املدنية الذكية في عملية 

التزود بالوقود وتعبئة البطاقة عبر موقع الشركة 
في شبكة االنترنت.

وأضاف العسعوسي أن البطاقة املدنية الذكية 
هوية ش���خصية الكترونية تس���هل على املواطن 
اخلدمات احلكومية وتبسط اإلجراءات وتستخدم 
الجناز املعامالت كما ذكر أن البطاقة املدنية الذكية 
حتتوي على البيانات األساسية الضرورية فالوجه 
األول للبطاقة يحتوي على الصورة االسم والرقم 
املدني واجلنسية واجلنس وتاريخ امليالد وانتهاء 
صالحية البطاقة باللغت���ني العربية والالتينية، 
أما ظهر البطاقة فيحت���وي على العنوان مفصال 
وفصيلة الدم والرق���م اآللي للعنوان وهو مفتاح 
وحيد مكون من 8 أرقام للتعبير بصورة مختصرة 
عن كل البيانات التفصيلية للعنوان باإلضافة للرقم 

.)M R Z( املسلسل ومنطقة القراءة اآللية
وقال العسعوسي ان البيانات التي يتم تسجيلها على الشريحة 
االلكترونية هي جميع البيانات املطبوعة على وجه البطاقة وظهرها، 
باإلضاف���ة إلى البريد االلكتروني وأرقام هواتف الفرد عند توافرها 
وصورة الكترونية وبيانات البصمة املش���فرة من وزارة الداخلية 
وبيانات خلدمة التنقل بني دول مجلس التعاون والبوابة االلكترونية، 
باإلضافة إلى أي بيانات أخرى تتم إضافتها بناء على اس���تخدامات 

مستقبلية للجهات احلكومية والقطاع اخلاص.
واختتم العسعوسي تصريحه بأنه ميكن للمواطنني االستعالم عن 
موقف البطاقة بعد إجراء املعاملة وذلك للتأكد من جاهزية البطاقة 
الذكية باالتصال على النظام اآللي )هاتف 1 88 99 88( أو عبر موقع 
الهيئة على االنترنت )www.paci.gov.kw( وإتباع اإلرشادات وإدخال 

الرقم املدني.
اجلدير بالذكر أن الهيئة العامة للمعلومات املدنية بدأت بإصدار 
البطاقة املدنية الذكية عندما دش���ن نائب رئي���س مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية وزير الدولة لش���ؤون التنمية وزير الدولة 
لشؤون اإلسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة مشروع البطاقة املدنية 
الذكية الشيخ أحمد الفهد في الثامن والعشرين من شهر يونيو من 
العام املاضي، وقد قامت الهيئة منذ ذلك الوقت بتوزيع ما يقارب من 
200000 بطاقة مدنية ذكية وذلك بعد جناح خطة االستبدال املقسمة 
إلى شرائح معينة حيث كان االستبدال مقصورا على تغيير العنوان 

وبدل الفاقد والتالف واملواليد اجلدد وغيرها.

»المعلومات المدنية« تدعو المواطنين 
إلى استبدال بطاقاتهم بالبطاقة المدنية الذكية

الجردي: التدريب المستمر عصب األعمال 
الحديثة وضمان للمواكبة والمنافسة

اختت����م معهد »إكسبرش����ن« 
للتدريب األهلي دورة تخصصية في 
اللغة اإلجنليزية أقيمت للموظفني 
والعامل����ني ف����ي االدارة العام����ة 
للطيران املدني حتت عنوان »اللغة 
اإلجنليزية اخلاصة باملصطلحات 
العلمية لألرصاد اجلوية«، حيث 
شارك في هذه الدورة عدد كبير من 
موظفي االدارة الذين يحتاجون الى 
حتديث معلوماتهم وتطوير قدراتهم 
اللغوية في مجال األرصاد اجلوية 
مبا يضمن تطوير أدائهم املهني. 
وبهذه املناسبة قالت املديرة العامة 
للمعهد منال اجل����ردي ان املعهد 
يحرص على تق����دمي كل الدورات 
التخصصية في مختلف املجاالت 
مبا يتناس����ب مع حاجة السوق 
ومتطلباته، وذلك من خالل رصد 
التغي����رات والتطورات في جميع 

مجاالت األعمال اإلدارية والفنية، 
مؤكدة ان التدريب عملية حيوية 
ومستمرة نظرا للتطورات السريعة 
التي يش����هدها العال����م في جميع 
املجاالت وخاص����ة التكنولوجية 

واالقتصادية منها.
وأكدت اجلردي على ان الدورة 
والتي امتدت من 7 مارس حتى 18 
منه القت استحسانا واسعا من قبل 
املشاركني فيها من موظفي االدارة 
أثنوا على  العامة للطيران حيث 
حسن تنظيمها وغنى محتوياتها 
وأشادوا بجو األلفة وروح التعاون 
املتدربني  الدورة بني  الذي س����اد 
واحملاضرين واملنظمني على حد 
سواء. واوضحت اجلردي أن هذه 
الدورة تعتبر واحدة من الدورات 
التخصصي����ة الكثيرة واملتنوعة 
التي يقدمها املعهد مثل االجنليزية 

ل����الدارة واألعم����ال واالجنليزية 
الوظيفية  الش����خصية  للمهارات 
واالجنليزي����ة العام����ة واحملادثة 
املهمة  واالجنليزية للشخصيات 
والديبلوماس����ية ورجال األعمال 
وغيرها من املجاالت التي يطلبها 
أو تفرضها املستجدات  الس����وق 
العلمية واالستثمارية والسياسية 

وجميع املجاالت األخرى.
وختمت اجل����ردي بدعوة كل 
قطاع����ات العم����ل ال����ى االهتمام 
مبوضوع التدري����ب وخاصة في 
مجال اللغة االجنليزية بشكل أكبر 
ألنه يشكل عصب األعمال احلديثة 
والعمود الفقري الذي تقوم عليه 
عملية املواكبة واملنافسة والتجديد 
والتحديث املؤسس����ي الضروري 
لالس����تمرار والبق����اء ف����ي مجال 

العمل.

تطلق حملتها اإلعالمية الخاصة بالبطاقة الذكية اليوم

»إكسبرشن« يختتم دورة األرصاد الجوية للعاملين في »الطيران المدني«

)ناصر عبدالسيد(وضع حجر األساس للمستشفى

أجهزة تسليم البطاقة الذكية

مكاتب الهيئة الخارجية بمراكز خدمة المواطن
مراكز الخدمة الفترة الصباحية )من الساعة 7:30 إلى 1:00(

اجلابرية9الروضة 1
احلرس الوطني10الرميثية2
مبارك الكبير11النقرة3
القيروان12مركز خدمة العاصمة4
نادي املعاقني13وزارة الدفاع/ صبحان5
مكتب جمعية العيون14جامعة الكويت6
برج التحرير15ضاحية عبداهلل السالم7
األحمدي مول )جابر العلي(16ضاحية علي صباح السالم8

مراكز الخدمة الفترة المسائية )من الساعة 4:00 إلى 8:00(
ضاحية عبداهلل املبارك5مركز خدمة الصباحية1
اجلهراء/ النعيم6السالم2
برج التحرير7الدعية3
األحمدي مول )جابر العلي(8خيطان4

مساعد العسعوسي

ليلى الشافعي
أكد مدير ادارة الثقافة في وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية بدر السنني سعي االدارة احلثيث في سبيل 
إجناز خططها الثقافية والفكرية الطموحة والتي تعزز 

من القي��م واملث��ل والفضائل وتغرس ب��ؤرا وحلقات 
من الش��راكة املجتمعية الواعي��ة والواعدة، وأعلن عن 
ختام مس��ابقة املولد النبوي الثقافية اإللكترونية للعام 
الهجري 1431، والتي رصدت لها جوائز مالية تشجيعية 

بقيمة 10000 دينار ل� 100 فائ��ز بالقرعة اإللكترونية، 
مبين��ا ان االحصائي��ات اخلتامية للمس��ابقة أظهرت 
مشاركة 11000 مشارك من داخل وخارج الكويت. وبني 

السنني ان القرعة اإللكترونية أظهرت النتائج التالية:

ابتسام اخلرجي  ٭
أبرار الرشيدي  ٭

ابراهيم أبولوحجي  ٭
احمد محمد  ٭
احمد احمد  ٭

احمد الراوي  ٭
احمد الرشيدي  ٭
إسراء عبداهلل  ٭

افتخار زر  ٭
أمل عيد  ٭

آمنة خباز  ٭
جمال مياه  ٭

جمانة محمد  ٭
جنان اسماعيل  ٭

حامت حسني  ٭
حنان منشد  ٭

خالد السياغي  ٭
خالد غياس  ٭

خالد جاد  ٭
خديجة اللطيف  ٭
خورشيد خان  ٭

خولة سعد  ٭
داليا عبداحلميد  ٭

رفعت مسعود  ٭
رياض مقبل  ٭

زايد عبداملجيد العنزي  ٭
زايد مطلق العنزي  ٭

سارة علي  ٭
سامح األلفي  ٭
ساهر جارور  ٭

سلمان سلطان  ٭
سلوى خلف  ٭

سليمان وكاع  ٭
سليمان جوير  ٭
سيما الكندري  ٭
شفقت محمد  ٭
شمسة لواخ  ٭

صالح عبدالغفور  ٭
عايدة العنزي  ٭

عبداحلافظ حسن  ٭
عبداحلميد محمد  ٭
عبدالرحمن محمد  ٭

عبدالرشيد عبدالوهاب  ٭
عبدالسالم احمد  ٭
عبدالعزيز باقر  ٭

عبداللطيف منشد  ٭
عدنان فتحي السوقي  ٭

عفاف حسني  ٭
عال الضبط  ٭
عالء خليل  ٭

عالء عبدالرحمن  ٭
عالء احمد  ٭
علي نعمة  ٭
علي محمد  ٭
علي سيف  ٭

علي النمشان  ٭
عماد النمشان  ٭

عمر خان  ٭
عهود عجيل  ٭
فادي طملية  ٭
فاطمة علي  ٭
فهد األسود  ٭

خلضر لشهب  ٭
مادلني محمد  ٭
محمد احمد  ٭

محمد حشيش  ٭
محمد حمشو  ٭
محمد خاطر  ٭

محمد عبدالعزيز  ٭
محمد حزام  ٭
محمد محمد  ٭

محمد الديحاني  ٭
محمد محمد  ٭

محمد الكوري  ٭

محمود عبداحلميد  ٭
محمود محمد  ٭

مصطفى البيلي  ٭
معشوق عبدالوهاب  ٭

ممدوح لطفي  ٭
مها السقا  ٭

ميار النصير  ٭
ميسون محمد  ٭

ناصر رزق  ٭
نبيل البسيوني  ٭

جناح مشاقبة  ٭
نسرين محمد  ٭

نشامي بوعركي  ٭
نضال املعيوف  ٭

نعمة حسن  ٭
نعيمة سلمان  ٭

نورالهدى حمدان  ٭
هاجر البدري  ٭

هدى صالح  ٭
هيثم القرشي عبدالرحيم  ٭

وائل السيد  ٭
وسيلة بخو  ٭
ياسر احمد  ٭

ياسمني محمد  ٭
ياسني عبداهلل  ٭
ميان صابوني  ٭

ودعا السنني الفائزين باملسابقة 
م����ن داخل الكوي����ت الى ضرورة 
مراجع����ة ادارة الش����ؤون املالية 
املالية  بالوزارة لتسلم جوائزهم 
وذلك ابتداء م����ن 25 أبريل 2010، 
داعيا الفائزين من خارج الكويت 
الى أهمية مراسلة االدارة عبر البريد 
االلكتروني بكامل بياناتهم البنكية 
والشخصية وباللغة االجنليزية في 

موعد أقصاه 1 مايو 2010.

الحمد افتتح مشاريع خيرية في بني سويف بكلفة 12 مليون جنيه

»الثقافة اإلسالمية«: تعلن أسماء الفائزين  بمسابقة المولد النبوي

ألكبر مستشفى للنساء والوالدة واألطفال 
املبتسرين ببني سويف وسوف يتم جتهيزه 
بأحدث األجهزة وتبلغ تكلفة املش����روع 6 
ماليني و500 ألف جنيه ويشرف على املشروع 

بافتتاح مجمع املعهد األزهري بقرية باروط 
واملعهد تبلغ مساحته 400 متر ويخدم 100 
طالب وطالبة وبلغت تكلفته مليونني و100 
ألف جنيه وقام احلمد بوضع حجر األساس 

املستشار عبداللطيف املنصور. وأكد د.احلمد 
خالل افتتاح تلك املشاريع انه فخور بهذه 
األعمال اخليرية التي يتم تنفيذها في مصر 
والتي تعبر عن حب شعب الكويت لألشقاء 
املصريني مش����يدا بالدور املصري لتقدمي 
التسهيالت إلقامة مشاريع تنموية تشارك 
في النهضة التعليمية والصحية في مصر 
مشيدا بدور مصر وعالقاتها بالكويت التي 
أصبحت عالقات ممتزجة وقوية وتفوقت 
البروتوك����والت واملفردات  العالقات على 
الديبلوماس����ية.  ومن جانبه أكد محافظ 
بني سويف سمير سيف اليزل ان للكويت 
مكانة خاصة في قلوب املصريني مؤكدا ان 
عالقات القيادات ف����ي كال البلدين متيزت 
باحلكمة والعمل على توطيد العالقات التي 
تعد منوذجية، وأشار اليزل الى املشاريع التي 
نفذت باحملافظة من معاهد أزهرية ومجمعات 
ومستشفيات مما يؤكد مدى اهتمام وحب 
وتقدير الشعب الكويتي للشعب املصري، 
وتقدم اليزل بكلمات التقدير والشكر للكويت 

حكومة وشعبا. 

القاهرة ـ هناء السيد 
تتميز العالقات الكويتية � املصرية بأنها 
عالقات اخوية منوذجية وتاريخية ويتجسد 
ذلك خالل اللقاءات بني القيادات واملسؤولني 

في كال البلدين.
ويأتي الدور الشعبي ليؤكد تلك العالقات 
ويتجلى ذلك في حرص ذوي األيادي البيضاء 
من أهل اخلير على إنشاء مشاريع تنموية 
خيرية في محافظ����ات مصر املختلفة من 
ش����مالها ال����ى جنوبها وحرص س����فيرنا 
بالقاهرة د.رش����يد احلمد على افتتاح تلك 
املشاريع التي اشرف على تنفيذها املستشار 
عبداللطيف املنصور رئيس مكتبنا الصحي 
الس����ابق بالقاهرة والذي نف����ذ عددا كبيرا 
من املشروعات اخليرية في مصر وافتتح 
احلمد يرافقه محافظ بني سويف عددا من 
املش����اريع اخليرية بكلفة 21 مليون جنيه 
منها: مجمع منيرة عثمان بقرية دموش����يا 
وبلغ����ت تكلفته مليونني و200 ألف جنيه 
وحضر نائبا عن أسرة املتبرعة عبد احملسن 
السعيد كما قام احلمد ومحافظ بني سويف 

وضع حجر األساس ألكبر مستشفى للنساء والوالدة واألطفال

جامعة الكويت
مركز العلوم الطبية

كلية طب الأ�سنان

�إعالن ل�شغل وظيفة مدر�س
يف تخ�ش�شات طب �لأ�شنان �لإكلينيكية

تقبل الطلبات من اأطباء الأ�سنان الك�يتيني حاملي امل�ؤهالت العلمية

التخ�س�سية املعتمدة من قبل جامعة الك�يت و العاملني يف وزارة ال�سحة 

والذين يرغب�ن ب�سغل وظيفة مدر�ص يف تخ�س�ص طب الأ�سنان التالية:

پ عالج اللثة

على املتقدمني ا�ستيفاء ال�سروط التالية :

بكال�ري��ص يف جراحة الأ�سنان من كليات طب الأ�سنان املعرتف بها.   .1
ال�سهادات الإكلينيكية يف املجالت التالية :   .2

I. �سهادة الب�رد الأمريكي يف التخ�س�ص )ال�ليات املتحدة الأمريكية(  

II. على الأقل �سهادة اخت�سا�ص يف برنامج معتمد و اجتياز اجلزء الأول )التحريري(  اأو 

من �سهادة الب�رد الأمريكي التخ�س�سي ) ال�ليات املتحدة الأمريكية (  

ال��زم��ال��ة يف التخ�س�ص )Exit Degree( م��ن الكليات امللكية  III. الع�س�ية /  اأو  

للجراحني من بريطانيا / ايرلندا / كندا 

الأف�سلية للن�سطني يف جمال الأبحاث و الن�سر.  .3
 – الأ�سنان  الإجبارية يف كلية طب  الإكلينيكية  الن��ت��داب  ف��رتة  اإكمال  املتقدم  على   .4

جامعة الك�يت. 

ال��ت��ي يتم  و  الأك��ادمي��ي��ة  املقابلة  و  الإكلينيكية  امل��ه��ارة  املتقدم اجتياز اختبار  على   .5
اإجراوؤها من قبل الكلية و اجلامعة. 

تقدم الطلبات خالل اأ�سب�ع من تاريخ ن�سرالإعالن على العن�ان التايل:

اإدارة �سئ�ن اأع�ساء الهيئة الأكادميية – ق�سم تعيينات اأع�ساء هيئة التدري�ص

جامعة الك�يت – اخلالدية–  قطعة )3( – �سارع الفردو�ص – دولة الك�يت

E-mail: Vpaa.faculty@ku.edu.kw
Tel: 00965- 24844189  Fax: 00965 - 24849562


