
االربعاء 3 مارس 2010   15محليات

د.خليل أبل

استمرار استقبال طلبات الراغبين في العمل التطوعي في أعمال جائزة سالم العلي للمعلوماتية
أعلنت إدارة جائزة سمو الشيخ سالم 
العل���ي للمعلوماتية عن اس���تمرارها في 
اس���تقبال طلبات الراغبني في التطوع في 
أعمال اجلائزة في دورتها التاسعة للعام 
2010، سواء كان هؤالء املتطوعون من الكويت 

او من مختلف دول الوطن العربي.
وقال مدير اجلائزة د.خليل أبل ان هذه 
اجلائزة متثل جهة مس���تقلة غير ربحية 
تس���عى الى تعميق قيم العمل التطوعي 
وتنظيمه في منظومة إدارية فاعلة، وذلك 
إميانا منا بأهمية العمل التطوعي ودوره 
األساس���ي في بناء أمة عربي���ة معاصرة 

ومتالحمة.
وأش���ار الى الدور الب���ارز الذي لعبه 
التقنية  املتخصصون واملهتم���ون بعالم 
املعلوماتية واالتصالية في الدورات السابقة 

للجائزة، والذين نسجوا بجهودهم أصدق 
معان���ي العمل التطوع���ي وأجمل فضائل 
التعاون اجلمعي، وكان يجمعهم حب االبتكار 
ومتعة اإلجناز، ما جعل عملهم منظما في 

نشاطاته وساميا في قيمه.
وأوضح ان املشاركة في املجال التطوعي 
تتطلب م���ن املهتم���ني تعبئ���ة النموذج 
اإللكتروني اخلاص بنظام العمل التطوعي 
واملوجود على املوقع اإللكتروني الرسمي 

.www.alsabahaward.org للجائزة
وذكر أبل ان نظام العمل التطوعي في 
اجلائزة يفتح املجال أمام الراغبني في التطوع 
الى االختيار من بني 19 مشروعا تطوعيا، 
بحيث يحدد املشترك من 3 الى 5 مشاريع 
او أنش���طة يرغب في العمل بها بناء على 
تخصصه ومجال عمله وخبراته، ومن ثم 

تقوم إدارة اجلائزة بتوزيع املشتركني على 
األنشطة املختلفة بحسب حاجة كل مشروع 

او جلنة.
مشيرا الى ان من بني األنشطة »تقييم 
املشاركات بجوائز املعلوماتية«، حيث يتم 
تشكيل فرق وفقا للتخصص واملجال تختص 
بتقييم املواقع واملش���اريع املؤهلة في كل 
من جائزة الكويت وجائزة الوطن العربي. 
ويوجد نشاط »تأهيل املشاركات بجوائز 

املعلوماتية«.
وتابع: أن هناك فريق »ترشيح املستحقني 
للجوائ���ز التقديرية« يختص بترش���يح 
الش���خصيات او اجلهات لني���ل اجلوائز 
التقديرية وهي »وسام املعلوماتية � درع 
املعلوماتية � قالدة املعلوماتية«، وفقا ملعايير 

وآلية خاصة.

كما توجد الفرص���ة للتطوع في مجال 
»التنمية املعلوماتية« م���ن خالل »تصميم 
الثقافة املعلوماتي���ة« وإع��داد  سلس���لة 
نشرات دورية خاصة بها وبأهم تطبيقاتها 
تصدر وفقا ملستجدات الساحة املعلوماتية، 
أو »إعداد محتوى حلقات سلسلة الثقافة 
املعلوماتية«، و»إدارة الندوات واحملاضرات« 
الت���ي تقيمه���ا اجلائزة من حي���ث إعداد 
املوضوعات وتنظيم انعقادها الذي يكون 
في الكويت والتنس���يق م���ع احملاضرين 
واجله���ات املعنية، او التط���وع في »إلقاء 
الندوات واحملاضرات« عبر إعداد وتنفيذ 
املادة العلمية. باإلضافة الى »تنظيم ملتقى 
املعلوماتي���ة«، »إدارة مكتبة املعلوماتية 
وتطويره���ا«، »إدارة املنتدى اإللكتروني 

وتطويره«.

كما أشار الى ان املتطوعني قد يقومون 
»بإدارة نظام العمل التطوعي، إدارة فهرس 
املختصني، إدارة فهرس املؤسسات، وإدارة 

فهرس األفراد«.
إل���ى جانب التطوع للعمل ضمن جلنة 
اإلعالم والعالقات العامة التي تكون مسؤولة 
عن »إدارة املوق���ع اإللكتروني للجائزة«، 
وحتديثه باس���تمرار، »تنظيم وتنس���يق 
العالق���ات  النش���اط اإلعالمي«، »تنظيم 
العامة« بحيث يكون هناك فريق مختص 
بالتنسيقات اخلارجية بني مختلف الدول 
العربية، وفريق آخ���ر يقوم مبتابعة أداء 
اجلائ���زة و»توثيق معلوم���ات اجلائزة« 
أو »تصمي���م املطبوع���ات وإعدادها«، أو 
اإلشراف على إعداد وإخراج و»تنفيذ األفالم 

الوثائقية«.

يحق لهم االختيار بين 19 مشروعًا تطوعيًا

بيت الزكاة مكرما د.محمد عبدالغفار الشريف

بيت الزكاة يكّرم الشريف: صاحب دور واضح 
في التنسيق حول العديد من المشاريع الخيرية

مصرفي االطعام والكسوة والتي 
يقوم من خاللها البيت بصرف 
املواد والس���لع االس���تهالكية 
والعينية لالس���ر املس���تحقة 

املتقدمة لبيت الزكاة.

لالوقاف حيث كان له دور واضح 
في التنسيق والتعاون مع بيت 
العديد من املشاريع  الزكاة في 

اخليرية.
يذكر ان لبيت الزكاة واألمانة 

العامة لالوق���اف تعاونا وثيقا 
الصلة بدعم املشاريع اخليرية 
املتعددة التي تقوم بدعمها االمانة 
العامة لبيت الزكاة وينفذها بيت 
الزكاة وتأتي في مقدمتها اتفاقية 

كرم بيت الزكاة االمني العام 
السابق لالمانة العامة لالوقاف 
د.محمد عبدالغفار الشريف في 
افتتاح امللتقى الوقفي السادس 
عشر حتت شعار »قف وفكر في 
الوقف« والذي عقدته االمانة االمة 
لالوق���اف يومي 21 و22 فبراير 
املاضي حتت رعاية سمو ولي 
ن���واف األحمد  الش���يخ  العهد 
أناب عن س���موه نائب  والذي 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانوني���ة وزير العدل ووزير 
االوقاف والش���ؤون االسالمية 

املستشار راشد احلماد.
وقام مدي���ر عام بيت الزكاة 
عبدالقادر العجيل بإهداء الشريف 
درع بيت الزكاة التذكارية تقديرا 
الطيبة واس���هاماته  جله���وده 
املتنوعة في دعم العمل اخليري 

والوقفي.
وقال بيت ال���زكاة في بيان 
صحافي صدر امس ان بيت الزكاة 
يتقدم بجزيل ش���كره وتقديره 
للدكتور محمد عبدالغفار الشريف 
االمني العام السابق لألمانة العامة 

المجني: تعديل ثالثة بنود وإضافة مادتين جديدتين 
على الالئحة اإلدارية بهيئة الصناعة

بعث رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني بالهيئة 
العام����ة للصناعة وليد املجني كتاب����ا لالدارة العليا 
بالهيئة مطالبا من خالل����ه تعديال على بعض مواد 
الالئحة االدارية اخلاصة بتنظيم شؤون العمل واملتأمل 
اضافة بن����ود جديدة على م����واد الالئحة تصب في 
صالح العمل والعاملني بعد استرجاعها من مجلس 
اخلدمة املدنية ومتهيدا العتمادها بالش����كل النهائي، 
معبرا عن شكره الكبير للمدير العام والنواب لسرعة 
استجابتهم وتقبلهم للمقترحات التي اضافتها النقابة 

على مواد الالئحة.
وقال املجني ف����ي مؤمتر صحافي عقدته النقابة: 
ان مجلس ادارة النقابة خالل اجتماعه االخير وضع 
بعض التعديالت التي من شأنها الوصول الى افضل 
صورة تالئم اوضاع املوظفني من خالل مسح شامل 

قامت به النقابة خالل االش����هر املاضية حلص����ر اجمالي عدد املوظفني 
الكويتيني واخلليجيني ومعدل اعمارهم وحاالتهم االجتماعية، مش����يرا 
الى ان النقابة بعد قراءة مستفيضة لالئحة االدارية ودراسة بنودها ومبا 
يتناس����ب مع االطار العام في توجه الدولة من حيث ترتيب امليزانيات 
والك����وادر بالتعاون مع البنك الدولي، ارت����أت ان تضيف مادة جديدة 
على الالئحة االدارية وتعدل اربعة بنود من املواد االساسية بالالئحة، 
موضحا ان املادتني اجلديدتني املقترح اضافتهما على بنود الالئحة االولى 
تختص ببيع االجازات الدورية جلميع العاملني بالهيئة واملادة الثانية 
تختص مبعاملة مواطني مجلس التعاون اخلليجي معاملة الكويتي في 
الالئحة طبقا للقرار رقم 2006/6 الصادر عن ديوان اخلدمة املدنية في 
هذا الش����أن، علما ان نسبة العاملني من دول مجلس التعاون اخلليجي 

بالهيئة ال تتعدى %1.
وأضاف ان باقي امل����واد املراد تعديلها وهي مادة 
رقم 39 التي تنص على »مينح موظفو الهيئة الذين 
جتاوزت خدمتهم التأمينية عشرين سنة منها عشر 
س����نوات في الهيئة على االقل منحة مالية ال تسترد 
قدرها 5 آالف دينار عند احالتهم للتقاعد أو بلوغهم 
السن القانونية لترك اخلدمة أو عدم لياقتهم الصحية 
أو االستقالة أو الوفاة«. التعديل املقترح على املادة: 
»مينح موظفو الهيئة الذين جتاوزت خدمتهم التأمينية 
عشرين سنة منها عشر سنوات في الهيئة على االقل 
منحة مالية ال تسترد قدرها 10 آالف دينار عند احالتهم 
للتقاعد أو بلوغهم السن القانونية لترك اخلدمة أو 
االس����تقالة ويس����تثنى من املدة الوفاة ومن يترتب 
عليهم عوارض صحية تع����وق عملهم في الهيئة«. 
وكذلك مادة رق����م 41: والتي تنص على »تتحم����ل الهيئة قيمة التأمني 
الصحي للموظف له ولزوجته ولثالثة من أبنائه دون )18 عاما( سنويا 
طيل����ة مدة خدمته نظير تقدمي كافة اخلدمات الصحية باملستش����فيات 
اخلاصة داخل الكويت«. التعديل املقت����رح على املادة: »تتحمل الهيئة 
قيم����ة التأمني الصحي للموظف له ولزوجته ولس����بعة من ابنائه دون 
)21 عاما( س����نويا طيلة مدة خدمته نظير تقدمي كل اخلدمات الصحية 

باملستشفيات اخلاصة داخل الكويت«.
مشيرا إلى أهمية إش����هار الالئحة ومتابعتها بشكل حثيث من قبل 
اعضاء مجلس ادارة النقابة، االمر الذي يسهل اتخاذ القرارات دون اللجوء 
لدي����وان اخلدمة املدنية، واعدا العاملني بالهيئة بأن ترى الالئحة النور 

خالل هذا العام بكل موادها اجلديدة.

وليد املجني


