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عمادي لألئمة ورواد املساجد: 
اتباع التعليمات الصحية الوقائية أو إغالق املسجد

البشر: على جميع املأذونني االلتزام باالشتراطات الصحية.. 
وإجراءات قانونية وتأديبية بحق املخالفني

«جتمع العاملني في الكهرباء»: طالبنا بإضافة موظفي الوزارة 
إلى الفئات املستحقة ألولوية التطعيم ضد «كورونا»

أسامة أبوالسعود

أصدر وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلســالمية م.فريد 
لألئمــة  تعميمــا  عمــادي، 
واخلطباء بشــأن االحترازات 
الصحية في املساجد ملواجهة 
انتشــار ڤيــروس كورونــا 
املســتجد. وجــاء فــي القرار 
الذي حصلــت «األنباء» على 

نسخة منه:
مادة أولــى: على العاملني 
في املساجد التقيد باإلجراءات 

التالية:
١- يقــوم العاملــون فــي 
املسجد بتنظيم دخول وخروج 

املصلني.
أبواب املســاجد  إبقاء   -٢
مفتوحة أثناء دخول وخروج 
املصلني، مع فتح جميع النوافذ.

٣- أال تزيــد مــدة خطبة 
وصالة اجلمعــة معا على ١٥ 
دقيقة كحد أقصى، مع تخفيف 

أسامة أبوالسعود

أعلن الناطق الرسمي باسم 
وزارة العدل عيســى البشر 
صدور القرار االداري رقم ٨ 
لسنة ٢٠٢١ بشأن االشتراطات 
التــي يجــب ان يتقيــد بهــا 
املأذونون اثنــاء عقد القران 
والصادرة من وزير الصحة.

وقال البشر ان القرار الذي 
التوثيقــات  ادارة  اصدرتــه 
العــدل  بــوزارة  الشــرعية 

دارين العلي

طالب جتمع العاملني في 
وزارة الكهرباء واملاء الوزير 
د.محمد الفارس بالعمل على 
إنصــاف العاملــني وإبــراز 
دورهم احليوي املهم خالل 
فترة جائحــة كورونا عبر 
مطالبة الديوان بتصنيفهم 
بالفئة الثانية ضمن مكافأة 

الصفوف األولى.
وقــال منســق التجمــع 
م. حســن الروضــان فــي 
تصريح خاص لـ «األنباء» 
بعــد اجتماع وزيــر النفط 
واملــاء  الكهربــاء  وزيــر 
د.محمــد الفــارس مبمثلي 
جتمع العاملني أمس األول 
إن التجمع طالــب بإضافة 
موظفي الوزارة إلى الفئات 
املستحقة ألولوية التطعيم 

ضد كوفيد -١٩.
ولفت الروضان إلى أنه 

الصحيــة املتمثلة في وجوب 
الكمامــات، وتعقيــم  ارتــداء 
األيــدي، وجتنــب املالمســة 
واحلرص التــام على التباعد 

اجلسدي.
إبــالغ اإلدارة املعنية   -٦
في حــال عدم تقيــد املصلني 
باالشــتراطات الصحيــة بعد 

التنبيه عليهم.
٧- أال تزيد اخلواطر بعد 
الصالة املفروضة على ٥ دقائق.

ونصت املادة الثانية على 
ضرورة تقيد رواد املســاجد 

باإلجراءات التالية:
١- إحضار كل مصل سجادة 
خاصة به للصالة عليها وعدم 

تركها في املسجد.
٢- لبــس الكمــام شــرط 
لدخول املســجد مع استمرار 
لبسه خالل مدة بقاء املصلي 
وأثناء الصالة وحتى مغادرة 

املسجد.
٣- تعقيــم األيــدي قبــل 

جاء فيه: بعــد االطالع على 
قانون ونظام اخلدمة املدنية 
وتعديالتــه، وعلــى قانون 
التوثيق رقم ٤ لســنة ١٩٦١ 
وتعديالتــه، وعلــى القــرار 
الــوزاري رقــم ١٤٢ لســنة 
٢٠٠٢ م بشــأن إعادة تنظيم 
إدارة التوثيقات الشــرعية، 
وعلى الئحة إدارة التوثيقات 
الشرعية رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٧ 
بإصدار الئحة إدارة التوثيقات 
الشــرعية، وعلى قرار وزير 

الظلم الذي وقع عليهم.
ولفت الــى انه مت طرح 
مطلب تثبيت بدل الســهر 
في شــهادة الراتب أســوة 
الــوزارات وجهات  ببقيــة 
الدولــة، كما متت مناقشــة 
اســتحقاق املوظفــني لبدل 
التلوث واخلطر، حيث بني 
ممثلو التجمع للفارس مدى 
األخطار وامللوثات الكبيرة 

لفتوى هيئة اإلفتاء بالوزارة 
رقم ١٠ لســنة ٢٠٢٠ واملشار 
إليهــا ميتنع حضــور صالة 
اجلمعــة واجلماعــة كل مــن 
يعانــي مــن ضعــف املناعة 
أو األمــراض املزمنــة كالربو 
والضغط والسكري وأمراض 
القلب واألمــراض املصاحبة 
للشــيخوخة وغيرهــا وذلك 
حمايــة لهــم مــن اإلصابــة 
باألمراض املعديــة، وكل من 
يخالــف أحــكام هــذا القــرار 
يعــرض نفســه للمســاءلة 
القانونية، وحفاظا على أرواح 
املصلني وسالمتهم سيتم إغالق 
املســجد في حال عدم التزام 
املصلني باإلجراءات املنصوص 
عليها في هذا القرار وملا جاء 
بالقرار الوزاري رقم ٦٩ لسنة 
الوزارة  ٢٠٢٠، وعلى وكيــل 
املساعد لشؤون املساجد تنفيذ 
هذا القرار والعمل به اعتبارا 

من تاريخ صدوره.

وفي حال وجود أكثر من هذا 
العدد ومخالفة االشتراطات 
الصحيــة ميتنع املأذون من 

إمتام إجراءات العقد.
وتابــع: مــادة ٢: كل مــن 
يخالف ما جاء أعاله، سيتم 
اتخاذ اإلجــراءات القانونية 

والتأديبية في حقه.
وختــم القــرار: مــادة ٣: 
ينفــذ هذا القــرار ويعمل به 
من تاريخ صــدوره، ويبلغ 

فيه ذوي الشأن.

إعالميا وتعريــف املجتمع 
بأهميــة أعمالهــم وبالدور 
األساسي الذي يقومون به 
كونهم الشــريان األساسي 

الذي تقوم عليه الدولة.
وأوضــح ان التجمع قد 
شدد خالل اللقاء على أهمية 
تفعيل دور اللجان على أن 
تكــون ذات طابــع مهني ال 
حتصل على مقابل مادي أو 
تفرغ واختيار أعضائها من 
املختصني وتقييم أداء اللجان 
وحل اللجان املتقاعسة عن 

خدمة املوظفني.
ولفــت إلــى ان الفارس 
أعرب الوزير في ختام اللقاء 
عن دعمه للعاملني وتبنيه 
حل املشاكل واملعوقات التي 
تواجه العاملني في مختلف 
قطاعات الوزارة وعمل كل ما 
يلزم لإلصالح داخل الوزارة 
لالرتقاء باملستوى الوظيفي 

واملهني في الوزارة.

دخول املسجد وعند اخلروج 
منه.

٤- يضع كل مصل سجادته 
اخلاصة به حســب العالمات 

املوضحة في املسجد.
٥- التزام املصلني بالتباعد 
اجلسدي قبل الصالة وبعدها 
وجتنب املصافحة والتجاور 
مــع باقي املصلــني وذلك قبل 

وبعد الصالة.
٦- منع اصطحاب األطفال 

للمسجد.
٧- التزام املصلني باخلروج 
من املســجد دون تزاحم على 
األبــواب مــع تــرك مســافة 

مناسبة.
ونص قرار وكيل األوقاف 
فــي املــواد مــن الثالثة حتى 
الســابعة علــى أنــه: يحظر 
دخول املســجد على املصاب 
بڤيروس كورونا أو املخالطني 
لــه أو مــن هــم فــي احلجر 
املؤسســي أو املنزلي، ووفقا 

الصحة رقم ٦٤ لسنة ٢٠٢٠ 
في شأن االشتراطات الصحية.
ملــا  ونظــرا  واضــاف: 
تقتضيــه مصلحــة العمــل: 
مــادة ١: يجــب علــى جميع 
املأذونني التقيد بقرار وزير 
بالتباعد  الصحــة اخلــاص 
أثناء  االجتماعي واالكتفــاء 
عقد القــران بحضور الزوج 
وأحــد ذويه وولــي الزوجة 
وشــاهدين، والتشــدد فــي 
تنفيذ االشتراطات الصحية 

التي يواجهها العاملون في 
مختلــف منشــآت الوزارة، 
معلنا ان الوزير قد أوصى 
بعمل خطة شاملة لفحص 
املواقــع فــي كل قطاعــات 
الوزارة، متهيدا لطلب صرف 
بــدل التلــوث واخلطر ملن 

يستحق.
بدوره، قــال العضو في 
التجمع م.محمود املســباح 
أمــام  طــرح  التجمــع  ان 
الوزيــر أهميــة تصنيــف 
بعض األعمال في قطاعات 
الوزارة ضمن األعمال الشاقة 
كونهم يتعاملون مع شتى 
أنــواع األخطــار كاملجاالت 
الكهرومغناطيسية وأخطار 
االنفجارات واحلرائق، كما 
يتعرضون لإلجهاد احلراري 
والعمــل الشــاق في جميع 

الظروف املناخية.
وشدد على أهمية إبراز 
دور العاملــني فــي الوزارة 

خطبة وصالة اجلمعة ١٥ دقيقة بحد أقصى.. وتخفيف الصلوات ولبس الكمام وسجادة لكل مصلٍّ وعدم اصطحاب األطفال

«العدل» أصدرت قراراً يحدد حضور عقد القران بالزوج وأحد ذويه وولي الزوجة وشاهدين فقط

خالل اجتماع مع الوزير لنقل مطالبهم والتأكيد على أحقيتهم في البدالت

م.فريد عمادي

عيسى البشر

م.محمود املسباحم.حسن الروضان

الصالة ومراعاة حتقيق األركان 
والواجبات.

٤- علــى اإلمــام التذكير 
الســالمة الصحية  بشــروط 
والوقائية (ضــرورة التباعد 
اجلسدي بني املصلني، ولبس 
الكمــام، والتنبيــه على عدم 
احلضور للمســجد ملن تظهر 

عليهم أعراض األمراض).
االلتزام باالشتراطات   -٥

جرت خالل اللقاء مناقشــة 
العاملــني  جميــع مطالــب 
العالقــة وطــرح احللــول 
وكيفية تذليل هذه املعوقات، 
ومت نقاش ما يتعلق بإعادة 
مكافأة الوظائف ذات الطابع 
الهندسي والظلم الذي وقع 
على املوظفني اجلدد بسبب 
إلغائها، حيث أبدى الوزير 
اهتمامه بهذا املوضوع لرفع 

الرويح: ١٠٠٦٢ موعدًا إلكترونيًا لتسلم «ملن 
يهمه األمر» للمطالع وجنوب عبداهللا املبارك

عادل الشنان

صرح املتحدث الرسمي 
ومدير إدارة العالقات العامة 
واإلعالم في املؤسسة العامة 
الســكنية عمــر  للرعايــة 
الرويــح بأن املؤسســة قد 
بدأت منذ ٢ ديسمبر املاضي 
بتوزيع شــهادات ملن يهمه 
األمر للمواطنني املخصص 
لهم في مشــروعي املطالع 
وجنــوب عبــداهللا املبارك 
والتي تأتي ضمن متطلبات 

بلدية الكويت وبنك االئتمان، وقد بلغ عدد 
احلاصلــني علــى مواعيد من خــالل منصة 
احلجز في موقع املؤسسة ١٠٠٦٢ حتى يوم 

اخلميس املاضي.
وأضاف الرويح انه مت تسليم ٦٨٦١ شهادة 
حتى يوم اخلميس املاضي للمشروعني على 
أن يتم تسليم الباقي حسب املواعيد املقررة 

واحملجوزة مسبقا.

وأكــد الرويــح أن حجز 
املواعيــد مســتمر ملواطني 
املبــارك  جنــوب عبــداهللا 
 ،N٨ املطــالع  وضواحــي 
وذلــك   ،((N١١  ،N١٠  ،N٩
عبــر املنصــة اإللكترونية 
WWW.PAHW. للمؤسسة

GOV.KW، علما أن آخر تاريخ 
حلجــز موعــد للقطاعــات 
املذكــورة هــو ٢٤ اجلاري 
لضمان اســتمرارية صرف 
بــدل اإليجار بغــض النظر 
عن تاريخ املوعد احملجوز.

وأشار الرويح إلى أن املؤسسة مستمرة 
في تقدمي أفضل خدمة للمواطنني من خالل 
حجــز املواعيد عبر منصــة (متى) إلجراء 
املعامالت اإلســكانية، وذلك لتوفير الوقت 
واجلهــد وتفادي االزدحام في ظل الظروف 
الصحية احلالية لضمان تطبيق االشتراطات 
الصحية في املبنى الرئيسي والفروع، وذلك 

حفاظا على سالمة اجلميع.

عمر الرويح

تستعد املفوضية السامية لألمم املتحدة 
الالجئــني (UNHCR) لتوفير  لشــؤون 
املساعدات النقدية للعائالت الالجئة لتلبية 
احتياجات شهر رمضان املبارك في (اليمن 
- لبنان - األردن - العراق - موريتانيا - 

بنغالديش).
أكتب مذّكرا بأن املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني (UNHCR) قامت 
في رمضان املاضي، بفضل دعم املتبرعني 
الكرماء، مبد يــد العون الى أكثر من ٢٢ 
ألف أسرة من أكثر األسر بؤساً وعوزاً، 
وقد رأينا من خالل التقارير كيف يكون 
أثر عطاء املتبرعــني على حياة الالجئني 
األكثر ضعفا في هذا العالم، فتبرعك يعطي 
الالجئ الستر واألمان ويعيد االبتسامة الى 
هؤالء املنقطعني من رجال ونساء وأطفال 
خاصة والعالم كله يعيش جائحة كورونا 

«كوفيد-٢١».
نذكِّر كل املنظمات واجلمعيات واللجان 
اخليرية بضرورة دعم جهود املفوضية 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 
وذلك عن طريق االتصال املباشــر بهم 
وفتح حوار حول هذه القضية، خاصة أن 
رمضان مقبل في ظل صعوبات وحتديات 
تعصف بالعالم والشعوب أجمع، ما يتطلب 
دعم هذه اجلهود األممية باجلهود الشعبية.

أيها املتبرعون الكرام في كل مكان من 
هذا العالم، إن (صندوق الزكاة لالجئني) في 
املفوضية متيز عطاؤه في السنوات املاضية 
بالكفاءة واملصداقيــة وااللتزام بأحكام 
الزكاة، وهو بهمة اجلميع ودعمهم يعمل 
ليال ونهارا ملساعدة هؤالء الالجئني النازحني 
نتيجة احلروب واألوضاع االقتصادية، ما 
يجعل مئات اآلالف من هذه األسر في حالة 
احتياج مستمر نتيجة أوضاع التشرد أو 

الديون املتراكمة.
إنني أناشــد كل الهيئات واجلمعيات 
اخليرية واملتبرعني الكرام بضرورة دعم 
هؤالء الالجئني الذين تقطعت بهم السبل في 
األردن ولبنان والعراق واليمن وموريتانيا 
وبنغالديش (خاصة مجتمعات الروهينغا) 
الذين عانوا من حمالت اإلبادة التي يشنها 

عليهم اجليش البورمي البوذي.
إن تبرعك بـ ١٠ دنانير كويتية كفيل 
بأن يضمن تأمني كافة مصاريف شخص 

في هذه البلدان التي ذكرتها.
إن عمل صندوق زكاة الالجئني التابع 
للمفوضية يغطي الالجئني السوريني في 
لبنان والالجئني الســوريني في األردن 

والالجئني السوريني في مصر والنازحني 
داخليا من حرب اليمن والنازحني داخليا 

في العراق.
يأمل اإلخوة واألخوات الذين يديرون 
صندوق الزكاة ملســاعدة نحو ١٥٤٫٧٤٠ 
أسرة مستحقة في هذه الدول، وهي أسر 
من األرامل واملسنني واألسر التي لديها 
أطفال من األيتام وهم بصدق يعتبرون 

األكثر ضعفا من ناحية الدخول املالية.
٭ ومضة: عزيزي املتبرع في كل مكان أرجو 
أن تكون مطمئنا بأن صندوق زكاة الالجئني 
متوافق مع املبادئ الشرعية للزكاة ويتم 
توزيع ١٠٠٪ من األموال على مستحقيها 

ضمن شبكة توزيع موثوقة.
الكــرمي (زكاتك  عزيــزي املتبــرع 
الرمضانية القادمة) إن منحتها لصندوق 
الزكاة لالجئني فهذا يعني أنك ســاهمت 
الى حد كبير في تغطية احتياجات األسر 
العالقة في دوامة االنتظار واملساهمة في 
عودتهم الى أوطانهم وهم تنطبق عليهم 
٤ من املصارف الشرعية للزكاة الثمانية 
املذكورة في القرآن الكــرمي: (الفقراء ـ 

املساكني ـ الغارمون ـ أبناء السبيل).
٭ آخر الكالم: كل الشكر والتقدير للدكتور 
ســامر حدادين مديــر مكتب املفوضية 
السامية لشــؤون الالجئني في الكويت، 
ولألخ الفاضل نادر النقيب رئيس قطاعات 
الشراكات اخلاصة في املفوضية السامية 
لشؤون الالجئني في الكويت على جهوده 
وحرصه على إيصال هذه (األمانات) الى 
مســتحقيها وعلى كل قادر التعاون من 
أجل تخفيــف الواقع املعيش على هؤالء 

الالجئني املنكوبني.
املفوضية حتاول  زبدة احلچي: هــذه  ٭ 
مساعدة الالجئني الذين يضطرون ملغادرة 
مكان إقاماتهم ألسباب مختلفة مثل احلروب 
والكوارث، واليوم فــي جائحة كورونا 
«كوفيد-٢١» لهم دور مميز واستراتيجي 
لدعم العمل اإلنســاني ومساندة (جهود 
اخليرين) خلدمة هــؤالء الالجئني الذين 

يتزايد عددهم يوما بعد يوم.
إن إنشاء املفوضية السامية في جنيڤ 
- سويسرا على يد األمم املتحدة في ١٤ 
ديســمبر ١٩٥٠ وصمود هذه املفوضية 
يحتم علينــا اليوم دعمها ماليا ومعنويا 
وإعالميا حتى تصمد وحتقق أهدافها التي 
ليست بعيدة عن العمل اخليري الكويتي 

وفرصة رمضان على األبواب.
في أمان اهللا.. 

ومضات

شكرًا.. 
!UNHCR

y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبدالرحمن

حظر دخول املسجد على مصابي «كورونا» واملخالطني لهم ومن هم في احلجر املؤسسي أو املنزلي

في حال وجود أكثر من العدد املصرح به ومخالفة االشتراطات الصحية ميتنع املأذون من إمتام إجراءات العقد

املسباح: إبراز دور العاملني في الوزارة إعالميًا وتعريف املجتمع بأهمية أعمالهم وبالدور األساسي الذي يقومون به
الروضان لـ «األنباء»: الفارس أوصى بخطة لفحص املواقع بكل القطاعات لطلب صرف بدل التلوث واخلطر للمستحقني

«الكهرباء واملاء»: زيادة مخزون املياه العذبة للمدن اجلديدة 
متاشيا مع خطة التوسع في مد الشبكات لكل أنحاء البالد

أعلنت وزارة الكهربــاء واملاء عن 
زيادة مخزونها االستراتيجي من املياه 
العذبة وتوفيرها لسكان املدن اجلديدة، 
وذلك متاشيا مع خطة الوزارة الرامية 
إلى التوسع في مد شبكات املياه العذبة 

جلميع أنحاء البالد.
وأكد الوكيل املساعد لقطاع مشاريع 
املياه وقطاع تشــغيل وصيانة املياه 
بالتكليــف م.حمــود الروضــان فــي 

تصريــح صحافي أن حرص قطاعات 
املياه بالوزارة على تنفيذ املشــاريع 
املائية وفقا الحتياجات جميع القطاعات 
في البالد متاشيا مع مشاريع الدولة 
اإلمنائية. وأوضح الروضان ان الوزارة 
ممثلة بقطاعي مشاريع املياه وتشغيل 
وصيانة املياه أنهت تنفيذ خط املياه 
العذبــة (قطر ١٢٠٠مم) الذي ميتد من 
مجمع توزيع مياه ميناء عبداهللا إلى 

مركز النويصيب احلــدودي ويغذي 
مناطق: (شــاليهات ميناء عبداهللا - 
بنيدر - الضباعية - محطات تعبئة 
اجلليعة ومنطقة علي صباح السالم).

وأشار الى دخول ٣ خزانات أرضية 
مبنطقــة املطــالع العالــي (املرحلــة 
الثانية) بســعة إجماليــة ١٦٥ مليون 
غالــون امبراطوري لزيــادة املخزون 

االستراتيجي للمياه في الكويت.

م. حمود الروضان

«تعاونية الفنطاس» تسّلم ١٣ ألف دينار 
زكاة أموالها إلى بيت الزكاة

محمد راتب

قام رئيــس وأعضاء جمعيــة الفنطاس 
التعاونية بتســليم شــيك زكاة مال جمعية 
الفنطاس لنائب املدير العام للشؤون املالية 
واإلدارية في بيت الزكاة عبداحملسن الكندري 
والبالغ ١٣٫١٣٠ ألف دينار، وذلك عن الســنة 
املالية املنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٠، بحضور 
رئيس مجلس اإلدارة فايز السهلي ورئيس 
اللجنة املالية واإلدارية واالجتماعية سعود 
احلرفــان ورئيس جلنــة املشــتريات خالد 
الدخيل. وقال رئيــس مجلس إدارة جمعية 
الفنطاس التعاونية فايز السهلي لـ «األنباء» 

إنــه مت توجيه القائمني على بيت الزكاة بأن 
تعطى األولوية ملساعدة احملتاجني من أهالي 
منطقة الفنطاس، باإلضافة إلى تنفيذ املشاريع 
اخليرية التي تخدم أهالي املنطقة وتســاهم 
في حتقيق التضامن االجتماعي الذي يهدف 

إليه العمل التعاوني.
وقدم بيت الزكاة الشكر والتقدير ألعضاء 
مجلس اإلدارة على ما قدموه من دعم لبيت 
الزكاة، مشــيرا إلى أنه سيكون له أبلغ األثر 
في حتقيق االستقرار واحلياة الكرمية لألسر 
احملتاجة التــي يكفلها بيت الــزكاة، ويبرز 
الصورة الناصعة لصور التكافل والتضامن 

االجتماعي بني أبناء الشعب الكويتي.

رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنطاس خالل تسليم الشيك لبيت الزكاة


