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األسبوع المقبل ويضم الجهات الحكومية واألهلية

»الشؤون«: اجتماع مرتقب إلجراء تقييم أولي لمشروع الميكنة
بشرى شعبان

كشف مصدر مس����ؤول في وزارة الشؤون ان اجتماعا 
مرتقبا سيعقد خالل االسبوع املقبل ملناقشة مشروع امليكنة 

بعد مرور ما يقارب الشهرين على بدء العمل به.
واضاف ان االجتماع سيضم الفرق الفنية املكلفة مبعاجلة 
اي خلل يواجه ادارة العمل اثناء تنفيذ العمليات ومدراء 

ادارات العمل باالضافة الى عدد من املوظفني املباش����رين 
للعمل وفق نظام امليكنة. واشار املصدر الى ان العمل بشكل 
متواز في جميع االدارات بني النظامني سيستمر الى ما بعد 
شهر يناير من العام املقبل على ان يتم اجراء تقييم نهائي 
قبل اعتماد نظام امليكنة بشكل دائم والتأكد من عدم وجود 

اي تعقيدات او خلل في البرنامج.

وبني ان هناك تفاوتا في ادارات العمل على مس����توى 
اس����تخدام برنامج الربط اآللي وجار التعامل مع ذلك عبر 
تكثي����ف الدورات التدريبية اليومي����ة. واوضح ان اعتبار 
املشروع ناجحا او فاشال يتم بعد مرور ثالثة اشهر على االقل 
من التنفيذ الكامل لكي يتسنى اجراء تقييم العمل مبوضوعية، 

واحلكم عليه اليوم بعد جتربة ايام ال يجوز.

موظفو »السكنية« زاروا »الميدان«
نظمت ادارة العالقات العامة واالعالم في املؤسس����ة العامة للرعاية 
السكنية زيارة ميدانية لعيادة امليدان لالسنان خاصة ملوظفي السكنية 
في مبنى املؤسس����ة وذلك عند مدخل العالقات العامة واالعالم اخلاص 
باملؤسسة. وتضمنت الزيارة توفير سيارة خاصة مجهزة بعيادة اسنان 
حديثة ومتكاملة حتت اشراف دكتور اسنان متخصص ومساعديه ومتت 
خالل هذه الزيارة كش����ف وتقدمي استشارات ونصائح طبية ملجموعة 
كبيرة من املوظفني، هذا باالضافة الى فتح ملف مجاني وكشف اسنان 
مجاني ملوظفي السكنية والذين ابدوا استحسانهم لهذه اخلدمة املميزة 

مطالبني بخدمات اجتماعية اخرى في املستقبل خاصة بهم.

انطالق حملة 
»علشانك طوارئ 150« 

في »األشغال«

أمانة لجان الزكاة
تطرح مشروعًا للوقف

العالقات  إدارة  أعلن مدير 
العامة بوزارة األشغال العامة 
حميد بوش���هري أنه سيشهد 
مطلع األسبوع القادم انطالق 
احلملة اإلعالمية الثالثة حتت 
عنوان »علشانك طوارئ 150« 
حيث تهدف احلملة الى تسويق 
رق���م 150 الس���تقبال جميع 
الشكاوى واالستفسارات على 

مدار الساعة.
واجلدير بالذك���ر أن هذه 
احلملة تأتي استكماال للحمالت 
الس���ابقة حيث أطلقت األولى 
مبنتصف شهر يناير املاضي 
حتت عنوان »الكويت حتلى« 
حي���ث أبرزت أهم املش���اريع 
املنجزة من قبل الوزارة وذلك 
عبر التركيز على جميع وسائل 
اللوحات  اإلعالم املمثلة ف���ي 
اإلعالنية على الطرق الرئيسية 
والسريعة واستغالل باصات 
الفالش���ات  العام وبث  النقل 
التلفزيونية الى جانب توزيع 
البروش���ورات والبوسترات 
حول مشاريع الوزارة ورسائل 

هاتفية قصيرة.
وج���اءت احلملة اإلعالمية 
الثانية حتت عنوان »ترضاها 

بديرتك«.

اعلنت االمانة العامة للجان 
ال����زكاة بجمعي����ة االصالح 
االجتماع����ي ان االمان����ة قد 
اعدت مشروعا وقفيا جديدا 
للمحسنني الكرام واحملسنات 
الكرميات يخاطب احتياجاتهم 
الوقف  الوقفية، ويؤكد على 

كقيمة مهمة في املجتمع.
ف����ي ه����ذا الس����ياق، قال 
عبدالكرمي الياسني نائب االمني 
العام ان االمانة اعدت خطابا 
وقفيا للمحسنني واحملسنات 
من خ����الل بطاق����ات وقفية 
ترتكز ف����ي فكرتها على مبدأ 
اهداء الوقف لصديق أو محب 
سواء كان حيا أو ميتا، ففكرة 
الوقف تس����تند ال����ى تعميم 
االجر وتواصله ما دام الوقف 

موجودا.
الياس����ني فكرة  وش����رح 
املشروع، فقال ان الواقف او 
الواقفة تش����تري بطاقة عن 
طريق االس����تقطاع الشهري 
على احلساب البنكي قيمتها 
10 دناني����ر هي عب����ارة عن 
مس����اهمة وقفية تهدى لألب 
أو ل����ألم، االخ، االخت، العمة 
أو اخلالة أو للصديقة حتتوي 
على  عبارات االطراء على هذه 
الصلة واملودة، وتعزيزا للروح 
االيجابية بني االسر واضفاء 
الدفء على الروابط والوشائج 
املجتمعية، منوها باللفتات 
االجتماعية والدينية احلميمة 
التي يرمي اليها هذا املشروع. 
وأكد ان االهتمام بالوقف في 
االمانة يأتي من باب احلرص 
على احياء سنة الوقف ويشكل 
ركنا مهما في التبرعات باالمانة 
ملا له من االس����تمرارية التي 
تعطي����ه املرونة ف����ي عملية 
متويل املش����اريع واالنشطة 
اخليرية املختلفة التي متارسها 
االمانة وتخدم بها ش����رائح 
كثيرة من احملتاجني من االسر 

واالفراد.
وأوضح ان هذه البطاقات 
متوافرة لدى اللجنة النسائية 
باالمان����ة ويرحب����ون ب����كل 
االستفس����ارات والتبرع����ات 
الواردة لصالح هذا املشروع، 
معتبرا ان التبرعات في هذا 
املجال واسعة االهداف وغير 
مقيدة بأي نطاق فهي تخدم 

انشطة خيرية مختلفة.

حميد بوشهري

عبدالكرمي الياسني


