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مسجد الراشد استقبل املتهجدين في ليلة ٢٤ رمضان
أسامة أبو السعود

اســتقبل مركز الراشــد 
الرمضاني مبنطقة العديلية 
التابــع حملافظــة العاصمة 
جموع املصلني واملتهجدين 
في ليلة ٢٤ رمضان، حيث 
أم املصلــني في تلــك الليلة 
املباركــة في صــالة القيام 

القارئ محمد الهندي.
وأوضح مشــرف املركز 
الراشد  الرمضاني مبسجد 
بدر الوزان ان ادارة مساجد 
العاصمة قامت بتنفيذ العديد 
من األنشطة والفعاليات في 
شهر رمضان املبارك ١٤٤٣هـ/ 
٢٠٢٢م، كمــا قامت بتحديد 
مركزين رمضانيني وســتة 

معتكفات رمضانية.
فــي  الــوزان  ولفــت 
تصريحــات لـ«األنباء» الى 
ان مســجد الراشــد حرص 
علــى انتقــاء مجموعة من 

من يوم ١ إلى يوم ١٢ رمضان.
ولفــت الــى اســتقطاب 
مجموعــة مــن احملاضرين 
إللقــاء خاطرة فــي الليالي 

الفردية في صالة القيام.
إدارة  الــوزان أن  وأكــد 

مساجد العاصمة على أهبة 
االســتعداد لتوفيــر جميع 
التجهيزات الستقبال جموع 
املصلني واملتهجدين في تلك 
الليالي املباركة في العشــر 

األواخر من شهر رمضان.

دعاء وخشوع

(أحمد علي) املصلون في مسجد الراشد  

القراء املتميزين منذ بداية 
رمضان املبارك ســواء في 

صالة التراويح أو القيام.
وأشــار الــى ان القارئ 
الشيخ مشاري العفاسي أّم 
املصلني في صالة التراويح 

ملشاهدة الڤيديو

ديوان اخلدمة يحسم اجلدل الدائر في «التربية» 
ويوافق على تقييم املوجه لرئيس القسم

عبدالعزيز الفضلي

حســم ديــوان اخلدمــة 
املدنيــة اجلــدل الدائر حول 
عملية تقييــم املوجه الفني 
لرئيس قسم املادة الدراسية، 
حيــث وافق علــى ان يقوم 
املوجه الفني بتقييم رئيس 
القسم من خالل كتاب بعثه 
لـ«التربية» وتلقت «األنباء» 
نسخة منه حيث اشار خالله 
انــه «يجوز للتربية احلذف 
واإلضافة إلى عوامل تقييم 
املــادة  أداء رئيــس قســم 
الدراسية ومشرف فني رياض 
األطفــال وذلــك مبا يســمح 
بإضافــة عوامل تقييم فنية 
تعبر عن رأى التوجيه الفني 

اإلجراء املناسب، فقال الديوان 
انه ال يوجــد إجراء قانوني 
يتخذه في هذا الشــأن، كما 
أنه ال يختــص باالعتماد أو 
املوافقة على عوامل التقييم 
املطلــوب إضافتهــا لدخول 
عملية احلذف واإلضافة في 
هذا املجال ضمن صالحية كل 
جهة حكومية مبراعاة احلد 
األقصى للحــذف واإلضافة 
حســب تفصيل املالحظات 

املدرجة على منــاذج تقييم 
األداء املرافقــة لقرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم ٣٦/٢٠٠٦ 
املنوه عنه لذا يرجى اتخاذ 

الالزم في ضوء ما تقدم.
من جانبه، توجه رئيس 
جمعية املعلمني حمد الهولي 
بالشــكر إلــى وكيــل وزارة 
التربية د.علي اليعقوب على 
جهــوده املبذولــة في اجناز 
هذا امللف مبــا فيه مصلحة 
العملية التعليمية وتفاعله 
الســريع من خالل تشــكيل 
جلنة لدراسة اشراك املوجه 
الفني في التقييم الفني والتي 
عليه جاء رد ديوان اخلدمة 

املدنية.
كمــا توجه بالشــكر إلى 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.علي 
اللجنــة  املضــف ورئيــس 
التعليميــة مبجلــس األمــة 
د.حمد املطر ملا لهما من جهود 

واهتمام بهذا امللف سابقا.

في ضوء ما تراه جهة اإلدارة 
لديكــم محققا جلودة تقييم 

األداء فنيا.
 امــا بخصــوص طلــب 
اتخاذ ديوان اخلدمة املدنية 

أخبار أمنية ومحاكم

التحقيق في بيع محل جتاري لـ ١٠ أشخاص
عبدالكرمي أحمد

حتقق اجلهات املختصة 
في شكل جديد من أشكال 
النصب واالحتيال، حيث 
تســتمع ألقــوال عشــرة 
ضحايــا اشــتروا محــال 
جتاريا من شخص واحد 
استولى من كل واحد منهم 

على ٢٠ ألف دينار.
وذكرت احملامية حوراء 
احلبيب بصفتها وكيلة عن 
أحد املجني عليهم، أن املتهم 

استأجر محال جتاريا في مكان مميز، وبعد 
إبرام العقد قام فــي اليوم التالي بإبطاله، 

لكنه استغل صورته بإيهام 
أشخاص بأن احملل يعود 
لــه، وقــام ببيعــه بنظام 
«اخللو» مقابل مبلغ ٢٠ ألف 
دينار، وارتكب ذات الفعل 
مع عدد من األشخاص حتى 

اكتشف أمره.
احلبيــب  ونصحــت 
جميع املستثمرين بالتأكد 
من قانونية اإلجراءات على 
أن تكون موثقة لدى محام 
حتى يتم ضمان احلقوق، 
السيما مع انتشار عمليات 
النصب واالحتيال وبطرق ملتوية ومختلفة 

خالل اآلونة األخيرة.

احملامية حوراء احلبيب

إصدار سمة دخول عمل بالقطاع األهلي إلكترونيًا
بشرى شعبان

أعلنت املتحدثة الرسمية 
العالقــات  إدارة  ومديــرة 
الهيئة  العامة واإلعالم في 
العاملــة  العامــة للقــوى 
أســيل املزيد أنه في ضوء 
الوزراء  تعليمات مجلــس 
بحوكمة اإلجراءات والتعامل 
باألنظمة اآللية دعما ملفهوم 
احلكومة اإللكترونية، وفي 
إطار التنســيق بني وزارة 
الداخليــة والهيئــة، فإنــه 
اعتبارا من يوم أمس االثنني 
مت العمــل مبوجب طلبات 
خدمة التأشيرة اإللكترونية 
«ســمة دخــول عمــل» في 

إجــراءات موازيــة إلطالق 
خدمة اإلصدار اإللكتروني 
لســمات الدخــول اخلاصة 
بالعمل في القطاع األهلي، 
حيث سيتم وقف اخلدمات 
املرتبطــة وهــي «طباعــة 
تأشــيرات العمل» و«إلغاء 
التأشيرات التي لم تطبع» 
مع رفعها من األنظمة اآللية 
للهيئة، مشيرة إلى ان خدمة 
«إلغاء تأشــيرة مطبوعة» 
ستقتصر على املطبوعة من 
خالل أنظمة الهيئة فحسب، 
كما أن قبول طلبات «إلغاء 
تصريح العمل» سيكون في 
حالة ما إذا كانت التأشيرة 
ملغاة من قبل «الداخلية» مع 

وجود العامل خارج البالد.
وأكــدت أن خدمــة إلغاء 
التصاريح ألي سبب في حالة 
قيام صاحب العمل بطباعة 
اإللكترونيــة  التأشــيرات 
ســتتطلب إلغاء التأشــيرة 
التــي صــدر على أساســها 
التصريح لدى وزارة الداخلية 
طبقا للقرارات الصادرة بهذا 
الشــأن وذلــك قبيــل اتخاذ 
إجراءات إلغاء التصريح من 
جانب الهيئة، حيث يأتي ذلك 
للتسهيل على أصحاب العمل 
وإضفاء مزيد مــن الفاعلية 
املتعلقــة  علــى اإلجــراءات 
بخدمات إصدار سمات الدخول 

للعمل في القطاع األهلي.

وقف خدمتي «طباعة تأشيرات العمل» و«إلغاء غير املطبوعة» ورفعهما من أنظمة الهيئة

اسيل املزيد

القطاع األهلي بدال من خدمة 
«طباعة تأشيرات العمل».

وقالت املزيد في تصريح 
صحافــي: ســيتم اتخــاذ 

«الشباب» نّظمت ورشة «مبادئ الطبخ» 

ضمن توجهها نحو متكني 
الشــباب واحلد من البطالة 
املقنعة عبر التضخم الكبير 
في عــدد العاملــني بالقطاع 
الهيئة  افتتحــت  احلكومي، 
للشــباب ورشــة  العامــة 
تدريبيــة بعنــوان «مبادئ 
الطبخ» ضمن برنامج تأهيل 
الشباب في املشاريع املتناهية 
الصغر واملنزليــة في إطار 
مشــروع «املبادر احملترف» 
الشــباب  لتفعيل مشــاركة 
فــي قطــاع جتزئــة جتارة 
الطعــام وصناعــة الغــذاء، 
باعتبــار ان ســوق املطاعم 
في الكويت واســع ومتنوع 
ومليء باملواهب الشابة التي 
ميكنهــا نقل هذا القطاع إلى 

مستوى عاملي.
وقالــت الهيئــة في بيان 

وصناعة االغذية في املشاريع 
املتناهية الصغر واملنزلية بني 
الشباب والتي تكسبهم املهارات 
املهنية واإلدارية لتطوير اإلنتاج 

احمللي في هذا القطاع.
وذكــرت ان قطــاع الطعام 
ســوق واعد يعود بالنفع على 

سوق العمل الكويتي، مشيرة 
إلى أن متكني الشباب من هذا 
القطاع سيفتح مجاال حرفيا 
جديدا، ويسهم في احلد من 
تضخم العمالة الوطنية في 
القطاع احلكومي التي باتت 

تشكل بطالة مقنعة.

لتأهيل أصحاب املشاريع املتناهية الصغر

بعض احلضور واملشاركني جانب من الورشة التدريبية «مبادئ الطبخ»

صحافي أول من أمس إن 
برنامج تأهيل الشباب في 
املشاريع املتناهية الصغر 
واملنزلية ضمن مشــروع 
«املبادر احملترف» للموسم 
الثالث مــدرج في اخلطة 
اإلمنائية للدولة وبرنامج 
العمل احلكومي، مبينة أنه 
يعمل على تدريب الشباب 
املشاركني لتمكينهم في تلك 
البرامج وتنفيذا للسياسة 
الوطنية للشباب املعتمدة 
من قبــل مجلس الوزراء، 
مشــيرة الى أن الورشــة 
تتضمن تعليم املشاركني 
الطهي  أساسيات وفنون 
وإعــداد الطعام وما يلزم 
بشــكل  املطبــخ  إلدارة 
احترافي لدعــم وتطوير 
ثقافــة ســياحة الطعــام 

«الصحة» تدعو مرافقها الصحية 
لإلبالغ عن أي حاالت مؤكدة 

عن التهاب الكبد احلاد
عبدالكرمي العبداهللا

عممــت وزارة الصحة على مرافقهــا تنبيها فيما يخص 
تفشي حاالت التهاب الكبد غير املعروف املنتشر في بريطانيا 

وايرلندا بني األطفال.
وطلبت الوزارة من مرافقها اإلبالغ عن أي حاالت مؤكدة 

قد يتم اكتشافها للحفاظ على األمن الصحي في البالد.
وجاء التعميم من قبــل املركز الوطني لتطبيق اللوائح 

الصحية الدولية ملراكز الرعاية الصحية األولية.

إصابة بليغة لضابط 
إطفاء  في حريق منزل

سرقة ٣ «مواتير» وشاليه 
في الصبية

قالت قــوة اإلطفاء العام 
إن احد ضباطها أصيب خالل 
التعامل مع حريق منزل فجر 
االثنــني فــي منطقــة جابر 
األحمد، وقالــت في بيان إن 
فرقتي إطفاء السور والتحرير 
جنحتا في إخمــاد احلريق، 
وأثنــاء التعامل مع احلادث 
تعرض ضابط إطفاء برتبة 
مالزم أول إلصابة بليغة بعد 

سقوطه من الدور الثاني.
هــذا، ومت نقــل الضابط 
للعــالج في املستشــفى عن 

طريق الطوارئ الطبية.

عبداهللا قنيص

عن أمر وكيل النائب العام، 
مت تســجيل قضيــة حملــت 
تصنيــف جنايــات وبعنوان 
سرقة عن طريق حتطيم حرز. 
وجاءت القضية بعد أن تقدم 
مواطن يقيم في منطقة الرابية 
ببالغ عن أنه ميتلك جاخورا 
في منطقة الصبية، وان مجهوال 
كسر الباب اخلارجي وسرق ٣ 
«مواتير» وكذلك شاليها متنقال. 
وذكر املبلغ ان عامال في جاخور 
مجاور قال له إن الشــاليه مت 
سحبه من قبل مركبة رباعية 
أميركية سوداء اللون، وزوده 
برقم لوحة املركبة التي كانت 
تسحب الشــاليه، مرجحا ان 
الثالثــة»  تكــون «املواطيــر 
وضعت داخل الشاليه املتنقل.

هــذا، ومت إخطــار رجــال 
املباحث لتحديد مالك املركبة 
بالتنســيق مع املرور متهيدا 

الستدعائه والتحقيق معه. 
هذا، ولم يســتبعد مصدر 
أمنــي لـــ «األنبــاء» ان تكون 
املركبة إما مبلغ عن ســرقتها 
أو مت وضــع لوحــات مركبة 
أخرى عليها للتمويه، الفتا الى 
أن اغلب قضايا السرقات بعد 
التحقيقات يتبني لرجال األمن 
إما مركبات أبلغ عن سرقتها أو 
مركبات وضعت عليها لوحات 
مسروقة من مركبات أخرى. 

مصرع وإصابة ٣ بنغالديشيني في تصادم 
وانشطار شاحنة نظافة على «السابع»

٦٢ مستهترًا و٨ أحداث إلى احلجز التحفظي
خالل حمالت مرورية في ٧ أيام

سعود عبدالعزيز

أعلنــت اإلدارة العامة للمــرور، عن أن 
حمالتها املرورية األسبوع املاضي أسفرت 
عن ضبط ٦٢ مستهترا و٨ أحداث من دون 
رخصة سوق، وأن هؤالء مت حتويلهم إلى 
احلجــز التحفظي عقب حتريــر مخالفات 
جســيمة بحقهم. وأوضح قطاع املرور في 

احصائيته األسبوعية، أن احلمالت املرورية 
أسفرت عن حترير ٢٣٠٤٦ مخالفة متنوعة، 
وأنــه جــرت إحالة ٨٣ مركبــة و٢٣ دراجة 
إلــى كراج حجز املركبات الى جانب ضبط 
٣ أشــخاص حليازة مــواد مخدرة، وجرت 
إحالتهم إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
للتحقيق ومعرفة مصدر تلك املخدرات التي 

ضبطت بحوزتهم.

محمد اجلالهمة

توفــي وافــدان مــن 
البنغالديشية  اجلنسية 
وأصيب ثالث بنغالي اثر 
تصادم وانشطار شاحنة 
الدائــري  نظافــة علــى 

السابع.
وذكرت إدارة العالقات 
العامــة واإلعــالم بقــوة 
اإلطفاء العام، أن وافدين 
اثنــني لقيــا مصرعهمــا 
وأصيب شــخص ثالث، 
وجميعهــم مــن إحــدى 
اجلنسيات اآلسيوية في 
حادث تصــادم وانقالب 

شــاحنة تابعــة إلحــدى 
شــركات التنظيــف علــى 
طريــق الدائــري الســابع 
صباح امس، مشــيرة الى 
أن رجال قوة اإلطفاء العام 

من مركز االستقالل ومركز 
البحث واإلنقاذ تعاملوا مع 
احلــادث ومت نقل املصاب 
الطبية وتركت  بالطوارئ 

اجلثتان للطب الشرعي.

من احلادث املروع على الدائري السابع


