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الثالثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ محليات

«األوقاف»: دوام رمضان من ٩٫٣٠ ص حتى ٢ ظهرًا

«احملاسبة» يشارك في اجتماع «األرابوساي» في الرياض

إدارة شؤون احلج استعرضت
برنامج «احلج اإللكتروني» مع وفد من احلرس

الريــاض - كونــا: انطلــق اللقــاء 
التشاوري للمنظمة العربية لألجهزة 
املاليــة واحملاســبة  العليــا للرقابــة 
(األرابوساي) مبشاركة ديوان احملاسبة. 
وقال رئيس وفد ديوان احملاسبة الوكيل 
املساعد لقطاع الرقابة عصام الرومي 
لـــ «كونــا» إن االجتماع ضــم اإلدارة 
العليــا لألجهزة املشــاركة ورؤســاء 
جلــان املنظمة وأعضاء جلنة املخطط 
االســتراتيجي وكذلــك ممثــل مبادرة 
التنمية للمنظمة الدولية ألجهزة الرقابة 
العليا (األنتوساي) لتقدمي ومناقشة 
حتليل االستبانات الداخلية واخلارجية 

وإجراء محاورات مع أصحاب املصلحة 
ومبشاركة ممثل عن «األنتوساي».

وأضاف الرومي أن ديوان احملاسبة 
عرض خطتــه االســتراتيجية (٢٠٢١ 
- ٢٠٢٥) فــي االجتمــاع، كمــا ناقش 
استبيان املخطط االستراتيجي ملنظمة 
(االرابوســاي)، باإلضافة إلى مناقشة 
نتائج تقييم اجلهاز وفق إطار قياس أداء 
األجهزة العليا للرقابة وتسليط الضوء 
على املخطط االســتراتيجي للمنظمة 

للفترة من (٢٠١٨ - ٢٠٢٢).
ان االجتمــاع تضمــن  وأوضــح 
عرضا ملنهجية إعــداد املخطط القادم 

واالجــراءات املتخــذة مــن قبل جلنة 
املخطط االســتراتيجي واســتعراض 
جتارب املنظمات االقليمية الستطالع 
رأي اجلهــات ذات العالقة ومناقشــة 
مخرجــات كل مجموعــة حــول إعادة 
صياغــة وتعديــل الرؤية والرســالة 

والقيم املهمة.
ويضم الوفد كال من مراقب املراقبة 
الثانية للتخطيط االستراتيجي بديوان 
احملاســبة عبــداهللا املرزوقــي وكبير 
املدققــني باملراقبة األولى للرقابة على 
الدفاع واألمن والشؤون العامة بالديوان 

عبداهللا الشيتان.

فــي إطار جهــود إدارة 
شؤون احلج والعمرة في 
خدمــة ضيــوف الرحمن، 
قامت اإلدارة باستقبال وفد 

من رئاسة احلرس الوطني 
برئاسة العقيد ركن سامي 
مطشــر ضحــوي، وذلك 
ملعرفــة آخر املســتجدات 

بشأن األنظمة اإللكترونية 
للحــج والربــط اآللي مع 
إدارة شؤون احلج والعمرة، 
وذلك إلصدار إجازة احلج 

ملنتسبي احلرس الوطني، 
وتخلل اللقاء تقدمي عرض 
مرئــي لبرنامــج احلــج 

اإللكتروني.

أسامة أبو السعود

أصدر وكيل وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية م. فريد 
أسد عمادي تعميما إداريا رقم 
١٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن مواعيد 
وســاعات الدوام خالل شهر 
رمضان املبارك لعام ١٤٤٣ هـ.
وجــاء فــي التعميم الذي 
حصلت «األنباء» على نسخة 
منــه «انــه مبناســبة قــرب 
حلول شهر رمضان املبارك، 
وباالطــالع على قرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم (٤١) لسنة 
٢٠٠٦م بشــأن قواعد وأحكام 
وضوابــط العمــل الرســمي 
إلــى  وتعديالتــه واســتنادا 
تعميم ديوان اخلدمة املدنية 
رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢م بشأن 

صباحــا وينتهي الســاعة ٢ 
ظهرا.

ـ تعتبــر الفترة من الســاعة 
٩:٣٠ صباحــا حتى الســاعة 
٩:٤٥ صباحا فترة سماح وفقا 
ألحــكام املــادة (١٧) من قرار 
مجلس اخلدمــة املدنية رقم 

(٤١) لسنة ٢٠٠٦م.
ـ تعتبــر الفترة من الســاعة 
٩:٤٦ صباحا فترة تأخير وفقا 
ألحــكام املــادة (١٨) من قرار 
مجلس اخلدمــة املدنية رقم 

(٤١) لسنة ٢٠٠٦م.
ـ على جميع موظفي الوزارة 
الــدوام  مبواعيــد  التقيــد 

املوضحة بهذا التعميم.
كمــا اصدر وكيــل وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية 
م. فريد اســد عمادي تعميما 

إداريــا رقم ٢٠ لســنة ٢٠٢٢ 
بشأن مواعيد وساعات الدوام 
للمكلفني بالوزارة خالل شهر 
رمضان املبارك لعام ١٤٤٣ هـ.

وجــاء فــي التعميم الذي 
حصلت «األنباء» على نسخة 

منه 
ان يكــون دوام املكلفــني 
بالوزارة خالل شهر رمضان 

وفقا للتفصيل التالي:
ـ الفترة الصباحية من الساعة 
١٠:٠٠ صباحا حتى الســاعة 

١:٣٠ ظهرا.
ـ الفترة املسائية من الساعة 
٢:٠٠ ظهرا حتى الساعة ٣:٤٥ 

عصرا.
ـ التواصل للمكلفني من الساعة 
٢:٠٠ ظهرا حتى الساعة ٣:٤٥ 

عصرا.

ً املكلفون في الفترة الصباحية من ١٠ صباحاً إلى ١٫٣٠ ظهراً واملسائية من ٢ ظهراً حتى ٣:٤٥ عصرا

م. فريد أسد عمادي

مواعيد وساعات الدوام خالل 
شهر رمضان املبارك، تقرر أن 
يكون دوام الوزارة خالل شهر 
رمضان املبارك لعام ١٤٤٣ هـ 

وفقا للتفصيل التالي:
ـ يبدأ الدوام من الساعة ٩:٣٠ 

املنفوحي: إغالق املطاعم واملقاهي 
خالل فترة الصيام وفتحها قبل اإلفطار بساعتني

الهولي لـ «األنباء»: ٥٥٠ معلمًا  سجلوا في التأمني الصحي السبيعي لـ «األنباء»: رفع أسعار األعالف
 سيعقبه رفع أسعار اللحوم واأللبان والبيض

مبناسبة قرب حلول شهر 
رمضان املبارك، أصدر مدير 
عام البلدية م.أحمد املنفوحي 
قــرارا إداريا بغلــق املطاعم 
واملقاهي ومن في حكمها خالل 
فترة الصيام احملددة على أن 
تفتح قبل موعد اإلفطار (أذان 
املغرب) بســاعتني ملباشرة 

وجتهيز أعمالهم.
وشــدد املنفوحــي علــى 
كل اإلدارات املختصة بأفرع 
البلديــة متابعــة املطاعــم 
واملقاهي واتخاذ اإلجراءات 
القانونية حيال مخالفة أحكام 
القــرار على أن يعمل به من 

عبدالعزيز الفضلي

أعلن رئيس مجلس إدارة 
جمعية املعلمني حمد الهولي 
في تصريح لـ «األنباء» عن 
تسجيل ما يقارب ٥٥٠ معلما 
ومعلمة في التأمني الصحي 
والــذي تقدمــه اجلمعيــة 
بالتعــاون والتنســيق مــع 

شركة الكويت للتأمني.
وأوضــح الهولــي انه مت 
فتح التســجيل فــي التأمني 
الصحي للمعلمني واملعلمات 

عاطف رمضان

ناشــد رئيــس اجلمعيــة 
الكويتيــة حلماية املســتهلك 
خالد الســبيعي فــي تصريح 
لـ«االنباء» اجلهات املعنية النظر 
ملربي املاشية الذين يساهمون 
فــي توفير االمــن الغذائي من 
اللحوم في الكويت، مشيرا الى 
ان هنــاك حتركا لرفع اســعار 
االعالف من احلبوب. وأضاف 
السبيعي ان رفع اسعار االعالف 
سينعكس على رفع اسعار سلع 
اساســية مثل اللحوم احلمراء 
وكذلك حلوم الدواجن واأللبان 

تاريــخ أول شــهر رمضــان 
املبارك.

من جانب آخر، ومن منطلق 
املصلحة العامة وحرص البلدية 
علــى ســالمة وصحــة عمــال 
النظافة مــن مخاطر التعرض 
الرتفاع درجات احلرارة خالل 
الصيــام، أصــدر م.املنفوحي 
تعميمــا إداريــا أكــد فيه على 
إدارات النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق بأفرع البلدية مبتابعة 
تنفيــذ عقود النظافــة املبرمة 
مع شــركات النظافة والرقابة 
اليومية على هذه الشركات، فيما 
يتعلق بساعات العمل احملددة 

اعتبارا مــن يوم ١٣ اجلاري 
حتى إغالقه مساء أمس في 
مقر اجلمعية علــى فترتني 
صباحية ومسائية، الفتا إلى 
أننا نعمل على تقدمي كل ما 
من شأنه االرتقاء بالعملية 
التعليمية وخدمة أهل امليدان 
التربوي من خالل مشــروع 
يليق مبكانتهم واجلهود التي 
يبذلونها خلدمة أبنائنا الطلبة 
خاصــة أن هذا التأمني يأتي 
في إطار حرص اجلمعية على 
توفير اخلدمات والضمانات 

املعنيــة تقــدمي الدعــم الكافي 
لالعــالف، مضيفــا ان هنــاك 
مشــكالت يعانــي منهــا مربو 
املاشية وان أبرز مطالبهم تتمثل 
في زيادة دعم األعالف وتخفيض 
األسعار وزيادة عدد منافذ بيع 
األعالف املدعومــة. ولفت الى 
ضرورة زيــادة الدعم لضمان 
اســتدامة الثــروة احليوانيــة 
وتوفير األمن الغذائي للحوم في 
ظل ما تشهده املنطقة من احداث 
سياسية مثل احلرب بني روسيا 
وأوكرانيا. وأشار السبيعي الى 
ان قلة حصــة صرف االعالف 
املدعومة للمربني نتجت عنها 

للكنس اليومي وإخراج القمامة.
وأكد علــى مراعــاة التقيد 
بتحديد ساعات الكنس اليدوي 
يوميا من الساعة ٣ فجرا حتى 
١٠ صباحــا فضال عــن حتديد 
مواعيد إخراج القمامة يوميا من 
١٠ مساء حتى ١ صباحا، وإلزام 
األجهزة الرقابية بالعمل به من 
تاريخ األول من شهر رمضان 
وتطبيــق جــدول اجلــزاءات 
والغرامات املنصوص عليها في 
العقود املبرمة مع البلدية بحق 
شركات التنظيف غير امللتزمة 
باملواعيد احملددة للكنس اليدوي 

وإخراج القمامة.

الصحية للهيئات التعليمية 
التي تستحق الكثير.

وأضاف ان التأمني الصحي 
للمعلمــني سيشــمل فقــط 
أعضاء اجلمعية وأســرهم، 
وكذلك اآلباء واألمهات، مشيرا 
إلــى أن قيمــة التأمني تصل 
إلــى ١٠ آالف دينار، ومعنية 
بفئتني وفق ما هو محدد في 
الوثيقة، حيث إن فئة الـ ١٠ 
آالف قيمتها ٣١٥ دينارا، وفئة 
الـ ٥ آالف دينار قيمتها ٢٦٥ 

دينارا.

السوق السوداء لالعالف حيث 
تباع في االسواق وهي في االصل 

مدعومة من قبل الدولة.
واقترح بــأن تكون تبعية 
االعالف املدعومة لوزارة التجارة 
والصناعة بدال من الهيئة العامة 

للزراعة والثروة السمكية.
الدعــم احلالــي  ان  وقــال 
لالعــالف املدعومــة ١٠ ماليني 
دينار، وانه مت مؤخراـ  حسبما 
منى الى علمناـ  إضافة ٣ ماليني 
دينار وان اجلهات املعنية تقول 
انها غير كافية وان آخر زيادة 
لرفع أسعار األعالف كانت في 

ديسمبر املاضي.

مواعيد الكنس اليدوي من ٣ فجراً حتى ١٠ صباحاً خالل شهر رمضان

ينقسم لفئتني ويشمل أعضاء اجلمعية وأسرهم
رئيس اجلمعية الكويتية حلماية املستهلك ناشد اجلهات املعنية تقدمي الدعم الكافي لألعالف

 م.أحمد املنفوحي

حمد الهولي

خالد السبيعي

ومشتقاتها والبيض.
الســبيعي اجلهات  وناشد 

مجلس الوزراء يطالب بتحرك دولي سريع للجم اعتداءات احلوثيني:
تستهدف السعودية وتهدد مصادر إمدادات الطاقة العاملية

الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعه األسبوعي بعد ظهر 
امس في قصر السيف برئاسة 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد، وبعد 
االجتماع صرح نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير النفط 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء د.محمد الفارس مبا 

يلي:
مبناسبة قرب حلول شهر 
رمضــان املبارك رفع ســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد ـ باسمه واسم 
أخته وإخوانه الوزراء أسمى 
آيــات التهانــي والتبريكات 
ملقام صاحب الســمو األمير 
األحمــد،  نــواف  الشــيخ 
وســمو ولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد، حفظهما اهللا 
ورعاهما، وللشعب الكويتي 
الكرمي واملقيمني على أرضها 
الطاهرة، مبتهال إلى املولى عز 
وجل أن يعيد هذه املناسبة 
الكرمية على كويتنا الغالية، 
واألمتني العربية واإلسالمية 
باخلير واليمن والبركات، وأن 
يوفقنا إلى صيامه ويبلغنا 

متامه.
ثم أحاط وزير اخلارجية 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
املجلس علما بنتائج مشاركته 
فــي اجتمــاع الــدورة (٤٨) 
الــدول  لــوزراء خارجيــة 
األعضاء في منظمة التعاون 
اإلســالمي التــي عقــدت في 
بجمهوريــة  آبــاد  إســالم 
باكســتان اإلســالمية حتت 
عنــوان (الشــراكة من أجل 
الوحدة والعدالة والتنمية) 
والتــي مت خاللها مناقشــة 
التحديات الراهنة اخلطيرة 

والدفــاع عنهــا عامليــا، كما 
أحاط املجلس علما بفحوى 
اللقاءات اجلانبية التي عقدها 
مع نظرائه في عدد من الدول 
الشقيقة والصديقة، والتي 
الثنائية  العالقــات  تناولت 
واملوضوعــات األخرى ذات 
االهتمام املشــترك، وأحاط 
املجلس علما كذلك مبشاركته 
في العرض العسكري الذي 
أقيــم بجمهورية باكســتان 
اإلسالمية مبناسبة اليوبيل 

املاسي لالستقالل.
كما أحاط د. أحمد ناصر 
احملمد املجلس علما بنتائج 
الزيــارة التــي قام بهــا إلى 
دولة قطر الشــقيقة مؤخرا، 
والتي حضر خاللها منتدى 
الدوحة للــدورة (٢٠) حتت 
عنوان (التحــول إلى عصر 
جديد) ممثال عن سمو رئيس 
مجلس الوزراء، حيث مت خالل 

العالقــات  والتــي تناولــت 
الثنائية القائمة بني البلدين 
الصديقني وسبل تعزيزها في 
مختلــف املجاالت مبا يحقق 
املصالح املشتركة لشعبيهما 
الصديقــني، وبحــث آخــر 
املســتجدات على الساحتني 
اإلقليمية والدولية والقضايا 
األخرى ذات االهتمام املشترك.

كما بحث مجلس الوزراء 
شــؤون مجلس األمة واطلع 
على املوضوعات املدرجة على 
جدول أعمال جلسة مجلس 

األمة.
ثم بحــث مجلس الوزراء 
الشؤون السياسية في ضوء 
التقاريــر املتعلقــة مبجمــل 
التطورات الراهنة في الساحة 
السياســية على الصعيدين 
العربي والدولي، وبهذا الصدد 
أعرب مجلس الوزراء عن إدانة 
واستنكار الكويت الشديدين 

املنتدى تسليط الضوء على 
اجلهود الدولية نحو تعزيز 
التعاون والتنسيق والعمل 
اجلماعي املشترك في مواجهة 
التي  التحديــات املتصاعدة 
يواجها العالم، واإلصالحات 
التي يجب إجراؤها لتطوير 
السياسات واملناهج، كما مت 
خالل املنتدى مناقشة مجمل 
القضايا اإلقليمية والتطورات 
التي تشهدها الساحة الدولية، 
واستعراض أهمية الوساطة 
الوقائيــة  والديبلوماســية 
الشــؤون  وســبل معاجلــة 

الدولية وإحالل السالم.
وشــرح للمجلــس كذلك 
نتائج الزيــارة التي قام بها 
للبالد نائــب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر خارجيــة 
كازاخســتان  جمهوريــة 
مختار تيليوبردي، وفحوى 
جــرت  التــي  احملادثــات 

اجلبــان  اإلرهابــي  العمــل 
املتمثل في إطالق ميليشــيا 
احلوثي عددا مــن الطائرات 
املســيرة واملفخخــة جتــاه 
املنطقة اجلنوبية والوسطى 
والشرقية في اململكة العربية 
السعودية الشقيقة، مؤكدا أن 
هذه العملية اإلرهابية اجلبانة 
ال تستهدف املدنيني واملناطق 
املدنية وأمن اململكة العربية 
السعودية الشقيقة واستقرار 
املنطقة فحسب وإمنا تستهدف 
أيضا مصادر إمدادات الطاقة 
العاملية في الوقت الذي يسعى 
فيه العالم لدعم استقرار تلك 
اإلمدادات وضمان تدفقها، األمر 
الذي يتطلب حترك املجتمع 
الدولي السريع واحلازم للجم 
تلــك االعتداءات ومحاســبة 

مرتكبيها.
كما أعرب مجلس الوزراء 
عن إدانة واستنكار الكويت 
الــذي  للتفجيــر اإلرهابــي 
استهدف مجمع هاالن بالقرب 
من مطار مقديشو الدولي في 
جمهورية الصومال الفيدرالية 
الشــقيقة والذي يضم بعثة 
األمم املتحــدة إضافــة إلــى 
بعثات ديبلوماسية أجنبية 
وأدى إلــى مقتــل وإصابــة 
عدد من األشــخاص، مؤكدا 
وقــوف الكويت إلــى جانب 
الشــقيق فيمــا  الصومــال 
يتخذه من إجراءات للقضاء 
على اإلرهــاب، وأكد مجلس 
الوزراء على موقف الكويت 
املبدئــي والثابــت الرافــض 
للعنف واإلرهاب، معربا عن 
التعــازي وصادق  خالــص 
لــذوي الضحايا،  املواســاة 
متمنيــا للمصابني بالشــفاء 

العاجل.

رفع أطيب التهاني للقيادة السياسية والشعب الكويتي واألمتني العربية واإلسالمية بقرب حلول شهر رمضان املبارك

سمو الشيخ صباح اخلالد مترئسا االجتماع بحضور الشيخ أحمد النواف والشيخ طالل اخلالد

واملتصاعدة التي متر بها األمة 
اإلسالمية والعالم وعدد من 
القضايا األخرى ذات االهتمام 
مبا فيهــا مكافحــة اإلرهاب 
(اإلســالموفوبيا) وتعزيــز 
آليــة التنســيق والتعــاون 
لتحقيــق أقصــى درجــات 
الوحــدة والتضامــن بــني 
الدول األعضاء في املنظمة، 
وخالل هذا االجتماع جنحت 
الكويت فــي احلصول على 
والية ثانية في هيئة حقوق 
التابعــة ملنظمــة  اإلنســان 
التعــاون اإلســالمي وذلــك 
خالل االنتخابات حيث نالت 
الكويت باإلجماع ثقة الدول 
األعضــاء الذين أكــدوا على 
دورها الرائد في إطار العمل 
الدولي املشترك نحو تعزيز 
حقوق اإلنســان واحلريات 
األساســية وسيادة القانون 
ودعم القيم اإلسالمية النبيلة 

وزير الداخلية: تعاون أمني 
وعالقات عميقة مع لبنان

وزير اخلارجية الفرنسي بالكويت

تلقــى النائــب األول لرئيس مجلس الــوزراء ووزير 
الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ احمد النواف اتصاال 
هاتفيا من نظيره وزير الداخلية والبلديات في جمهورية 
لبنان الشــقيقة بســام مولوي، هنأه فيه مبناسبة توليه 
حقيبــة وزارة الداخليــة ونيله ثقة القيادة السياســية، 
متمنيا له حتقيق املزيد من العطاء في سبيل خدمة الوطن 
واملواطن، كما متنى له التوفيق والسداد للحفاظ على أمن 

الوطن وسالمة واستقرار مواطنيه.
من جانبه، أعرب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، 
عن جزيل شــكره وعظيم امتنانه ألخيــه وزير الداخلية 
والبلديــات فــي جمهورية لبنان بســام مولوي التصاله 
وتهنئتــه، متمنيا له التوفيق والســداد في خدمة وطنه، 
ومثمنــا التعــاون األمني والعالقات العميقــة التي تربط 

البلدين الشقيقني.

أسامة دياب

في إطار جولة خليجية وصل إلى البالد وزير خارجية 
فرنسا جان إيف لودريان، قادما من مسقط في زيارة قصيرة.

وخالل الزيارة الى الكويت، سيؤكد الوزير على الضرورة 
امللحة لوضع حد لغزو أوكرانيا، وكذلك احلاجة إلى تنويع 

إمدادات النفط في أوروبا. 
كما يبحث مع وزير اخلارجية الشــيخ د. أحمد ناصر 
احملمد جميع االزمات االقليمية، السيما االوضاع في لبنان. 
وســيعيد التأكيد على رغبة فرنســا في تعميق العالقات 
الثنائية في املجاالت السياســية واالقتصادية والثقافية، 
بنــاء على نتائج اجللســة األولى للحوار االســتراتيجي 
الفرنســيـ  الكويتي، الذي شــارك في رئاســته في يناير 

املاضي الوزير املنتدب فرانك ريستر.


