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أسامة دياب
اكد مدير ع����ام الهيئة العامة 
املدني����ة مس����اعد  للمعلوم����ات 
العسعوس����ي ان الهيئ����ة العامة 
للمعلوم��ات املدني��ة تسعى دائما 
التقني��ات  الس����تخ��دام اح��دث 
ف��ي نظامه��ا لتسهي��ل اخلدمات 
وتبس����يط االج����راءات وه����ذا 
م������ا يظه����ر جليا في مش����روع 
النصية في  الرسائل  استخ��دام 
تقدي��م بع��ض خدم��ات البطاق��ة 
املدني��ة، ال������ذي يعتب��ر امتدادا 
لالجت��اه االستراتيج��ي للهيئة 
ف��ي استخ��دام وتطبيق التقنيات 
احلديثة كعنوان جديد للخدمات 

احلكومية.
واوض����ح، خ����الل املؤمت����ر 
الصحاف����ي اخل����اص باالع����الن 
عن انط����الق خدم����ات البطاق��ة 
املدني��ة عب��ر الوسائ��ل النصية 
SMS للهوات������ف النقال��ة والذي 
عقد ظه��ر ام����س في مقر الهيئة 
ادارة تطوير  بحض��ور مدي������ر 

البيانات منصور  النظم وقواعد 
املذن ومدير ادارة التسجيل طارق 
الراشد، انه خالل املرحلة االولى 
املراجع  من املشروع س����يتمكن 
من جتديد البطاق��ة واالستعالم 
عن موقفه��ا ومتابعة املعامالت 

املودع��ة ف��ي مغلف��ات اخلدم��ة 
البريدي������ة وذل������ك وفق قائمة 
اخلدم����ات املذك����ورة عبر خدمة 
الرس����ائل النصية، مش����يرا الى 
ان املراجع س����يقوم بارسال احد 
الرموز املذكورة بالقائمة متبوع 

بالرقم املدني ومن ثم يقوم النظام 
بالتواص����ل معه ملتابعة املعاملة 
عبر الرس����ائل النصي����ة، الفت��ا 
ال��ى ان هذه اخلدمة تتميز ع��ن 
اخلدمة احلالية املقدمة عبر نظ��ام 
االستعالم اآللي بانها متوافرة على 

م��دار الساعة وتقوم الهيئة آليا 
مبتابع����ة الطلب والتواصل عبر 
رسائل متعددة حلني انتهاء املعاملة 
واجناز البطاق����ة او اخطاره عن 

موانع االصدار ان وجدت.
وص����رح العسعوس����ي بأن 
التالية من املش����روع  املرحل����ة 
ستتسم بالتواصل االيجابي مع 
املراجعني دون طلبهم من خالل 
اخطاره����م بانتهاء معامالتهم او 
احلاجة لتعديل بيانات او انتهاء 
للتراخي����ص التجارية ومتابعة 
العاملني في الشركات واملؤسسات 
الكبرى وغير ذلك من اخلدمات التي 
ميكن توفيرها عبر هذه اخلدمة. 
واوضح العسعوس����ي ان الهيئة 
بصدد جتمي����ع الهواتف النقالة 
للمراجعني لتكوين قاعدة بيانات 
متكنها من التواصل مع املراجعني 
في املراحل املقبلة. وفي اخلتام، 
الهيئة االعالميني  كّرم مدير عام 
الذين كان لهم دور بارز في احلملة 

االعالنية للبطاقة الذكية.

العلي بحث مع مسؤول أميركي السياسة األمنية والخارجية
اس���تقبل نائب رئيس جهاز االم���ن الوطني 
الشيخ ثامر العلي صباح امس مبكتبه مايكل ج 
العالقات اخلارجية  كريستنسني رئيس مجلس 
بالواليات املتحدة االميركية واعضاء الوفد املرافق، 
وجرى خالل اللقاء استعراض ابرز قضايا املنطقة، 
حيث اطلع الوفد الزائر من الشيخ ثامر على رؤية 
الكويت وسياستها االمنية واخلارجية، كما مت بحث 

سبل تعزيز التعاون بني البلدين الصديقني واهم 
القضايا على الساحتني االقليمية والدولية.

اجلدير بالذكر ان مجلس العالقات اخلارجية 
يعتبر مؤسسة مستقلة غير ربحية تضم اعضاء 
من احلزبني اجلمهوري والدميوقراطي وتهدف الى 
االرتقاء بالشؤون السياسية اخلارجية والعالقات 

الدولية االميركية.

)هاني الشمري(
رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق يتلقى درعا تكرميية من رئيسة فريق التحدي حنان آل هيد بحضور الزميل عدنان الراشد وأعضاء الفريق د.أحمد أبوسيدو وفواطم 

بوحمد ونورة الهويدي وهيا الرندي وحوراء حسني

الشيخ ثامر العلي في حديثه مع مايكل ج كريستنسني

)كرم دياب( مساعد العسعوسي خالل املؤمتر الصحافي

رئيس التحرير استقبل فريق التحدي في »إعادة الهيكلة«

SMS المعلومات المدنية« دّشنت المرحلة األولى من خدمات الـ«

استقبل رئيس التحرير 
الزمي��ل يوس����ف خال��د 
امل���رزوق رئيس���ة فريق 
التحدي في برنام��ج إع��ادة 
الهيكل���ة حن���ان آل هي��د 
وأعض���اء الفريق: د.أحمد 
أبوسيدو، فواطم بوحم��د، 
نورة الهويدي، هيا الرندي 

وحوراء حسني.
اللق���اء دور  وتن���اول 
الهيكلة في  برنامج إعادة 
خدمة املواطنني، باالضافة 
الى جهود فريق التحدي في 

النهوض بعمل البرنامج.
حضر اللقاء املدير العام 
ونائ���ب رئي���س التحرير 

الزميل عدنان الراشد.


