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املطير: الكويت أصبحت قدوة للعمل اخليري في دول العالم
ليلى الشافعي

أشاد نائب رئيس مجلس 
األمــة محمــد بــراك املطير 
بالعمل اخليري الذي تقدمه 
جلنة «ســاعد أخاك املسلم» 
فــي معرضها الـــ ٤٧. وأكد 
ان الكويــت قــدوة للعمــل 
العالــم  اخليــري فــي دول 
وهــذا ما يدعو للفخر. وقال 
في افتتاح الســوق اخليري 
للجنة ســاعد أخاك املســلم 
املنبثقة من الهيئة اخليرية 
العاملية، معرض  اإلسالمية 
«كويــت اخلير» فــي فندق 
الشيراتون ســابقا «سانت 
ريجيس» حاليا لدعم األسر 

املتعففة داخل الكويت.
وقــال املطير: هذه جهود 

نفســه أخذ األجــر. وبني ان 
الكويت أصبحت قبلة للعمل 
اخليري ومعلمــا فيه وهذا 
يبعث على الفخر، مثنيا على 

أجــل عمل اخليــر، حيث ان 
جــل أعمالها داخــل الكويت 
ومنها السوق اخليري حلشد 
التبرعات وتنفيذ املشاريع 

اللجنة وعملها العريق حتت 
مظلة الهيئة اخليرية، قامت 
بإجنــازات ضخمــة قدمتها 
متطوعــات كويتيــات مــن 

السوق هو إحدى الفعاليات 
االجتماعيــة التــي تقدمهــا 
اللجنة داخل الكويت وبأيد 
كويتية وان السوق مستمر 
ملــدة ٣ أيــام مــن العاشــرة 
صباحا الى العاشرة مساء، 
وشــمل الســوق العديد من 
املعــدة  األقســام املختلفــة 
بأنامل كويتية من العضوات 
واملتطوعات وتتميز بدور راق 
يحاكي سيدات هذا املجتمع 
املعطــاء، ومن بعــض هذه 
األقسام: األثاث، االكسسوارات 
املنزليــة، الدراريع املختلفة 
للفتيات والسيدات، العبادات، 
املالفع، مجوهرات الفارسي، 
مســتلزمات العمــرة، طبق 
اخلير، الشراشف واملفارش 
والفضيات والهدايا وغيرها.

جهود اللجنــة في مثل هذه 
املشاريع.

بــدوره، أكــد مديــر عام 
ان  بــدر الصميــط  الهيئــة 

اخليرية.
من جهتها، قالت رئيسة 
جلنة ســاعد أخاك املســلم 
هــذا  ان  املطــوع  نســيبة 

«ساعد أخاك املسلم» تفتتح سوقها اخليري الـ ٤٧ برعاية وزير الداخلية .. والصميط: إجنازات ضخمة قدمتها متطوعات كويتيات من أجل عمل اخلير

جولة في السوق اخليري الذي نظمته جلنة «ساعد أخاك املسلم»           (ريليش كومار)نائب رئيس مجلس األمة محمد براك املطير وبدر الصميط ونسيبة املطوع وعدد من احلضور خالل افتتاح السوق اخليري

كبيــرة مبذولة في املعرض 
ومبشــاركة جميــع أطياف 
ميكــن  حيــث  املجتمــع، 
لألشخاص الشراء وفي الوقت 

وزيرة الشؤون: سياسة التكويت 
من أهم خطط الوزارة عبر 

مبادرة تطوير العمل التعاوني

«األشغال»: جلنة الختيار 
املوظف املتميز املبادر

«هيئة الطرق» تطرح ٥ مشاريع

ضمن خطتها للعام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

أعلنت وزيرة الشؤون 
االجتماعية ووزيرة الدولة 
املرأة والطفولة  لشؤون 
م.مي البغلي أن سياسة 
التكويت بإحالل العنصر 
الوطني إحدى أهم خطط 
الــوزارة ببرنامــج عمل 
احلكومة من خالل مبادرة 
تطوير العمل التعاوني.

وأوضحت البغلي أن 
التــي صدرت  القــرارات 
عقب االجتماع مع جلنة 
الســكانية  التركيبــة 

وتطوير سوق العمل واخلاصة بتكويت الوظائف القيادية 
واإلشرافية واإلدارية في اجلمعيات التعاونية تتوافق مع 
توجه الوزارة احلالي، الفتة إلى أنه ســيتم تعديل بنود 

أخرى لتتوافق مع قرارات تلك اللجنة.

عاطف رمضان

أصدرت وكيلة وزارة 
األشــغال العامــة م. مي 
إداريــا  املســعد قــرارا 
بتشــكيل جلنة الختيار 
املوظف املبــادر، تتولى 
رئاستها، وكلفت الوكيل 
املساعد لقطاع التخطيط 
والتنمية أحمد الصالح 
بأن يكون نائبا للرئيس، 
وعينت أعضاء في اللجنة 
مديرة العالقــات العامة 

أفراح السعيدي، والســكرتير األول في إدارة العالقات 
العامة رشيد شــبيب الرشيدي، وستتولى فرح محمد 

احملمد منصب مقررة اللجنة.
وقد تفردت «األشغال» عبر هذا القرار بخطوة إدارية 
جديدة، تســتهدف االرتقاء مبســتوى اجلهــد اإلداري، 
وحتفيز التميــز في األداء واإلبــداع، واالختيار األمثل 
للموظفــني املبادرين، لتكرميهم مبا يســهم في حتقيق 

طفرة في املستوى األدائي للعاملني.
ومبوجب القرار، فإن اللجنة ســتتولى حتديد آلية 
اختيار املوظف املبــادر، على أن تتضمن معايير عدة، 
مــن أهمها حتديد مــدة بقاء املوظف بالوظيفة نفســها 
والقطاع نفسه، وكذلك االتفاق على حتديد عدد سنوات 
حصــول املوظف على تقييم كفــاءة بدرجة ممتاز، إلى 
جانب االتفاق على حتديد عدد السنوات التي متر على 
حصول املرشــح على تكرمي سابق، كما تشمل معايير 
آلية اختيار املوظف املبادر، االتفاق على حتديد ضوابط 
التمييــز للموظف املرشــح، كأن يكون قدم دراســة أو 
عمــال مميزا يحقق مصلحة العمل، أو قد يكون شــارك 
ببحث في مجال العمل، ومت تداوله، أو شارك في ندوة 

أو مؤمتر أو غير ذلك من معاني التمييز.
وستضع اللجنة آلية تقدمي املبادرات ومعايير االختيار، 
وانتقــاء املوظف املبــادر، وحتديد املكافــآت للفائزين 

وآليات التكرمي.
ومنح القرار للجنة، وضع النظام املناســب إلجناز 
أعمالها، ومواعيد انعقادها واالستعانة مبن تراه مناسبات 
من ذوي اخلبرة واالختصاص، على ان تعقد اجتماعاتها 
خــارج أوقات الدوام الرســمي، بدعوة من رئيســها أو 
نائب الرئيس، وفترة عمل اللجنة ملدة ٣ أشهر، ونصاب 
اجتماعاتهــا، يجــب أال يقل عن األغلبيــة املطلقة وهو 
نصف األعضاء يضاف اليهم عضو واحد، وحال غياب 

الرئيس، يحل محله نائب الرئيس.

عاطف رمضان 

أعلنــت الهيئة العامــة للطرق والنقــل البري عن ٥
مشاريع سيتم طرحها مناقصات ضمن خطتها السنوية 

للعام املالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.
وأوضحت هيئة الطرق أن مشروعني من هذه املشروعات 
تفوق قيمة كل مشروع منهما ٧٥ ألف دينار، وهما عبارة 
عن مناقصة لدراســة وتصميم للسكة احلديد «املرحلة 
األولى»، واملناقصة الثانية للخدمات االستشارية إلعداد 

استراتيجية لهيئة الطرق.
اما املناقصات الثالث األخرى فال تفوق قيمة كل مشروع 
منهــا ٧٥ الف دينــار، وهي عبارة عن مناقصة إلنشــاء 
وصيانة مجرور لتصريف مياه األمطار من منطقة جنوب 
عبداهللا املبارك، واملناقصة الثانية إلنشاء وصيانة طرق 
ومجاري أمطار مبنطقة شــرق الرقة، واملناقصة الثالثة 

لتطبيقات وبرامج نظم املعلومات اجلغرافية.

م.مي البغلي

م. مي املسعد

ملشاهدة الڤيديو


