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وزير األوقاف لقيادات اجلهات التابعة له: 
جتّنب املخالفات املالية واإلدارية

ليلى الشافعي

عقد وزير األوقاف والشــؤون اإلسالمية 
عيســى الكندري أمــس اجتماعا مع قيادات 
اجلهات التابعة للوزارة، وهم: وكيل وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية م.فريد عمادي، 
ومدير عــام الهيئة العامة لشــؤون الُقّصر 
باإلنابــة م.حمــد البرجــس، واملديــر العام 
لبيت الزكاة باإلنابة د.ماجد العازمي، وأمني 
عــام األمانة العامة لألوقــاف باإلنابة صقر 

السجاري.
ودعا الكندري خالل االجتماع إلى ضرورة 
تعزيز اإلجراءات الرقابية على مختلف األعمال 
للتأكــد من اتباع القوانني والنظم واللوائح 
املنظمة إلجراءات العمل، مشددا على أهمية 
جتنب ارتكاب املخالفات املالية واإلدارية، مع 
تالفيها ومعاجلتها في حينه وفور اكتشافها.
وأكد خــالل االجتماع عزمه على تطبيق 
مبدأ الثواب والعقاب لضمان سالمة وحسن 

سير العمل.

شدد على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب

الوزير عيسى الكندري خالل االجتماع مع م.فريد عمادي وم.حمد البرجس ود.ماجد العازمي وصقر السجاري

نائب رئيس التحرير بحث التعاون اإلعالمي 
مع القائم باألعمال السوري

استقبل نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد 
القائم باألعمال في الســفارة الســورية لدى الكويت 
املستشــار د.مصطفــى ديوب، وذلــك بحضور مدير 
التحرير الزميل محمد بســام احلســيني، وسكرتير 
التحرير لشؤون مجلس األمة الزميل حسني الرمضان، 

ونائب رئيس قسم احملليات الزميل يوسف غامن.
وتنــاول اللقاء األحاديث الودية وســبل التعاون 
اإلعالمي مع الســفارة، خاصــة في املجاالت التي تهم 
أبناء اجلالية السورية والزمالء اإلعالميني السوريني 

في الكويت.
وأشاد د.ديوب بالنهج املوضوعي جلريدة «األنباء» 
بشكل عام في مختلف القضايا، خاصة أخبار سورية 
وما يتعلق بأبناء اجلالية بشكل موضوعي، إضافة إلى 
ما تتميز به من مصداقية في تناول األخبار ومتابعة 
األحداث على صدر صفحاتها، وتنوع صفحاتها وحرصها 

على تناول ما يهم القراء.
وفي ختام اللقاء، شكر نائب رئيس التحرير د.ديوب 
على زيارته لـ «األنباء»، مؤكدا على متانة العالقة التي 
تربط بني الشعبني الشقيقني، متمنيا لسورية االستقرار 

املستشار د.مصطفى ديوب متوسطا الزمالء عدنان الراشد ومحمد بسام احلسيني وحسني الرمضان ويوسف غامن (هاني الشمري)وأن تعود أفضل مما كانت عليه بجهود أبنائها.

«الفروانية التعليمية» ترفض تسلم مدارس
«غرب عبداهللا املبارك» لعدم وجود حراسة

عبدالعزيز الفضلي

رفضت منطقة الفروانية 
التعليميــة تســلم عدد من 
مدارس منطقة غرب عبداهللا 
املبارك، وذلك بســبب عدم 
وجود عقد حراسة للمنطقة.

وكشفت مصادر تربوية 
لـ «األنبــاء»، عن أن هناك 
٢٦ مدرســة جــار العمــل 
على إنشــائها في املنطقة، 
مشيرة إلى أن البعض منها 
مت االنتهــاء مــن إجنازها 
وأبلغت املنطقة باســتالم 
املفاتيح، مضيفة ان املنطقة 
التعليمية رفضت تســلم 
املدارس اجلاهزة لعدم توافر 
حراس أمن، الفتة إلى أنه 
من غير املعقول أن نتسلم 
مدرســة ونتركها من دون 

حراسة.
أن  املصــادر  وذكــرت 

الــوزارة، متمنية أن تعالج 
األمور خالل األشهر املقبلة 
لنتمكن من افتتاح املدارس 
فــي املنطقــة خــالل العام 

فــي امس احلاجــة الفتتاح 
املدارس بهــا وتوفير عناء 
أولياء األمــور بالذهاب إلى 

املدارس املجاورة.

الدراســي املقبل السيما ان 
«غرب عبداهللا املبارك» في 
ازدياد يومي من ناحية سكن 
املواطنني فيها، لذلك أصبحت 

املنطقة تعاني نقصاً مبنفذي اخلدمة بعد نقل ٣٠٠ إلى ديوان عام الوزارة

التعليمية تعاني  املنطقــة 
نقصــا شــديدا فــي منفذي 
اخلدمــة خاصــة بعــد نقل 
٣٠٠ منهــم إلــى ديوان عام 

محافظ العاصمة: اإلعالنات العشوائية تلوث بصري
العاصمة  أكــد محافــظ 
الشــيخ طــالل اخلالــد أن 
العشــوائية،  اإلعالنــات 
وغيــر املنظمة فــي مناطق 
العاصمــة غيــر حضارية، 
وتلــوث بصــري وحتجب 
الرؤية عن قائدي السيارات، 
ومشكلة مؤرقة حتتاج إلى 
حلول بالتعاون مع مختلف 

اجلهات املعنية.
جاء ذلك خالل االجتماع 
التنسيقي الـ ١٣ الذي عقده 
فــي ديــوان عــام احملافظة 
بحضور نائب رئيس القوة 
لقطاع الوقاية بقوة اإلطفاء 
اللــواء خالــد فهــد، ونائب 
مدير عام البلدية لشــؤون 
محافظتي العاصمة واجلهراء 
م.فيصل جمعــة، والوكيل 
املســاعد في الهيئة العامة 
للبيئة د.عبــداهللا الزيدان، 

ومشــرف مفتــش األحياء 
املائية فــي «الزراعة» حمد 
اخلضيــر، ورئيــس قســم 
الفنيني في مؤسسة املوانئ 

د.فيصل اشكناني.
واســتعرض اخلالد مع 
احلضور عددا من املشكالت 
في مناطق احملافظة، الفتا 
إلى أن اإلعالنات العشوائية 
وغير املنظمة في الشوارع 
والســاحات مناظــر غيــر 
حضارية تشكل خطرا على 
املواطنني لوضعها أحيانا 
في أماكن حتجــب الرؤية 
عن قائدي السيارات وتشكل 
تلوثا بصريــا، وأصبحت 
حتتاج الى حلول بالتعاون 
اجلهــات  مختلــف  مــع 
املعنية، الفتا الى أن العمل 
مسؤولية وواجب وطني، 
مضيفا: نفتخر بعطاءاتكم 

وإجنازاتكم فأنتم األساس 
والداعم لعملنا وكل الفرق 
مختلــف  مــن  امليدانيــة 

اجلهات.
وفيمــا يتعلــق بإزالــة 
املجســمات القدميــة وبناء 
أخــرى جديــدة وجتميــل 
العاصمة،  بعــض مداخــل 
أوضح أن ذلك يأتي على سلم 
أولوياتنا، مشيرا إلى أن ما 
نحتاجه فعال هو الســرعة 
فــي تنفيذ األعمال واألفكار 
التي تدعم عمليات التجميل 

والتحديث.
وفيمــا يتعلــق بنقعــة 
الشمالن، أكد ممثل مؤسسة 
املوانــئ أن تنفيــذ الســور 
ســيتم قريبا بعــد االنتهاء 
من إقامة بناء مجاور للسور 
ملرافق للخدمات واملؤسسات 

الرقابية.

أكد أنها تشكل خطراً على املواطنني وحتجب الرؤية وحتتاج إلى حلول سريعة

الشيخ طالل اخلالد

ومدير إدارة الرقابة البحرية 
في الهيئــة العامة للزراعة 
والثروة الســمكية م.سالم 
احلاي، ومدير صيانة هندسة 
العاصمة فــي وزارة  طرق 
االشــغال م.عايــد العنزي، 
الفنية  الشــؤون  ومراقــب 
في «الزراعة» م.بدر الفهد، 

وفد كويتي إلى إندونيسيا 
لوضع حجر األساس ملسجدين وعيادة طبية

وفــد  نقلهــا  بشــرى 
خيري كويتي قــام بزيارة 
إلندونيسيا مؤخرا لوضع 
حجــر األســاس لعــدد من 
املشاريع اخليرية الكويتية 
هناك على رأسها اثنني من 
املســاجد، وعيــادة طبية، 
إضافة لتوزيع املســاعدات 

اإلغاثية.
قســم  رئيــس  وقــال 
املشــاريع بلجنــة جنــوب 
شرق آســيا بجمعية إحياء 
التــراث اإلســالمي جاســم 
احلســن إن زيارته األخيرة 
إلى إندونيسيا حفلت مبزيد 
مــن اإلجنــازات اخليريــة 
واإلنســانية، وذلــك مــن 
خــالل تفقــد ٤٨ مشــروعا 
خيريا كويتيــا متنوعا في 
٤٨ قرية ومدينة وجزيرة في 
أنحاء مختلفة من جمهورية 
إندونيســيا، وتضــم هــذه 
املشــاريع املنفذة بالتعاون 
مــع مكتــب اجلمعيــة فــي 
إندونيسيا (اللجنة اخليرية 
املشتركة) مساجد ومدارس 
ومعاهد ومستشفيات ومراكز 

عنهــا، والذي يشــمل بناء 
وتأثيــث العيــادة الطبية، 
وبناء وتأثيث مبنى اإلدارة 
رقم ٢ ومولد كهربائي وبئر 
ارتــوازي في مدينة بوقور 

اإلندونيسية.
وأضاف احلسن أنه خالل 
زيارتــه ملواقــع املشــاريع 
اخليريــة حرصنــا علــى 
توزيع مســاعدات إنسانية 
الفقيرة، ووضعها  لألســر 

في أولويات برامج الزيارة، 
خاصة أن كثيرا من األســر 
احملتاجــة ســاءت أحوالها 
نتيجــة اســتمرار جائحــة 
كورونا العاملية، وقد شملت 
املساعدات ٧٠٢ سلة غذائية، 
و١٥٠٠ كيــس أرز بواقع ١٠ 
كيلــو أرز لكل أســرة، كما 
مت ذبــح ٢٠ بقــرة وتوزيع 
حلومهــا علــى احملتاجــني 
كذلك، وقد استفادت من هذه 
املساعدات نحو ٤٢٠٠ أسرة 

إندونيسية محتاجة.
واستطرد احلسن إلى أن 
هذه املســاعدات التي قدمها 
أهــل الكويت الكــرام الذين 
عرفوا بإحسانهم وعطائهم 
كان لها صدى طيبا في نفوس 
هذه األسر الفقيرة التي بدت 
عليها الفرحة أثناء تسلمها، 
كما أن األطفال أيضا كان لهم 
نصيب من هذه املساعدات، 
ســواء كانوا مــن األيتام أو 
غيرهــم، فقد اســتطعنا أن 
نرسم السرور على وجوهم 
من خالل توزيع ٢٠٠٠ كيس 

من احللوى عليهم.

أحد مساجد أهل الكويت في إندونيسيا

أيتام وآبار ماء، منها ما هو 
منجــز ومنها مــا هو حتت 

اإلجناز.
كما زف البشــرى ألهل 
اخلير في الكويت أنه قد مت 
وضع حجر األساس إيذانا 
لبناء مســجدين جديدين، 
وكذلــك مت وضــع حجــر 
األساس ملشروع بناء املرحلة 
الثالثة من معهد عائشة بنت 
أبي بكر للدعوة رضي اهللا 


