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االحد ٨ يناير ٢٠٢٣ محليات

«تنظيم التركيبة السكانية» 
من اختصاص وزير الداخلية

إعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة

أصدر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمــد الصباح قرارا بتحديد الوزير املختص بتطبيق 
أحــكام القانــون رقم ٧٤ لســنة ٢٠٢٠ في شــأن تنظيم 

التركيبة السكانية. 
وجاء في القرار:

مادة أولى: يكون النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الوزير املختص بتطبيق أحكام القانون 

رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٠ املشار إليه.
مــادة ثانية: علــى رئيس مجلس الــوزراء والوزراء 
- كل فيمــا يخصــه - تنفيذ هذا القــرار، وُيعمل به من 
تاريــخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك، وينشــر في 

اجلريدة الرسمية.

أصدر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمــد نــواف األحمد الصباح قــرارا بإعادة 
تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة 

وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
وتضمن القرار: مادة أولى: ُيعاد تشكيل 
اللجنة العليا للحج والعمرة على النحو التالي:

١ - وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
- رئيسا.

٢ - الوكيل املساعد للتنسيق الفني والعالقات 
اخلارجية واحلج - نائبا للرئيس.

٣ - مدير إدارة احلج والعمرة - عضوا.
٤ - مراقب شؤون احلج - عضوا.

٥ - ممثل عن وزارة الداخلية.
٦ - ممثل عن وزارة الصحة.

٧ - ممثل عن بلدية الكويت.
٨ - ممثل عن وزارة اخلارجية.

٩ - ممثل عن اإلدارة العامة للطيران املدني 
يرشحه الوزير املختص.

١٠ - ممثل عن وزارة اإلعالم.
١١ - ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
١٢ - ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع.

١٣ - ممثل عن جمعية الهالل األحمر الكويتي 
يرشحه مجلس إدارة اجلمعية.

١٤ - أمني ســر اللجنــة - عضوا ومقررا - 
يعينه وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية.

مادة ثانية: على وزير األوقاف والشؤون 
اإلســالمية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 
تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.

الشيخ طالل اخلالد

محافظ األحمدي: حريصون على ترجمة 
توجيهات مجلس الوزراء ملواجهة املخدرات

جــدد محافظ األحمدي الشــيخ فواز 
اخلالد تأكيده على أن محافظة األحمدي 
كانت وســتظل في الصــدارة، من حيث 
رصد األولويات الوطنية والتفاعل معها 
عبر البرامج واألنشطة النوعية الهادفة، 
التي توجتها بحملة «واعي» حتت شعار 
«خلك واعي ال تكون التالي»، وترجمت من 
خاللها توجيهات مجلس الوزراء بشأن 

تعزيز جهود التصدي آلفة املخدرات.
جاء ذلك خالل لقاء احملافظ، أمس في 
ديوان عام محافظة األحمدي، مدير إدارة 
الطوارئ الطبية بوزارة الصحة واملدير 
التنفيذي للمشــروع التوعوي الوطني 
للوقاية من املخــدرات «غراس» د.أحمد 
الشطي ومدير املشاريع فيصل املتروك، 
حيث مت التداول بشــأن مجمل أولويات 
وخطط عمل املشــروع، وآفاق التعاون 
املشترك مع احملافظة في إطار مبادرتها 
التوعويــة لطالبــات وطلبــة املــدارس 
«واعــي»، وتعزيز اجلهود الهادفة لرفع 
مستوى الوعي املجتمعي وخاصة لدى 
شريحة الشــباب والناشئة في مواجهة 
اآلفة اخلطيرة، معربا عن تقديره للشطي 
على عطائه غير احملدود خالل توليه مهام 
إدارة منطقة األحمدي الصحية، متمنيا 

التوفيق له في مختلف املواقع.
من جانبه، أعرب د.أحمد الشطي عن 
ســعادته بجهود محافظــة االحمدي في 
التركيز على توعية الشباب من الوقوع في 
مصيدة املخدرات، مشيرا الى ان «غراس» 
تدخل اليوم عقدها الثالث وفي رصيدها 
الكثير من االجنازات التوعوية والتواصل 
مع شرائح املجتمع املختلفة، حيث تدمج 

اخلبرة العاملية بنكهة محلية للوصول 
الى بناء سور قيمي للوقاية من املخدرات.

وأضاف الشطي: ال شك أن االستماع 
الى توجيهات ونصائح محافظ االحمدي 
له أبلغ األثر في النفوس، كما ان حرصه 
على النزول الى امليدان سواء في املدارس 
أو املراكــز التجاريــة أو غيرهما يعكس 
مدى احلرص علــى مواجهة التحديات، 
مؤكدا وضع جميع اخلبرات املتراكمة بني 
يدي احملافظة، خاصة أن األحمدي فازت 
بالعديــد من اجلوائز ضمن املســؤولية 
املجتمعية، مشــيرا الــى أن التكامل بني 
القطاعــات املختلفة فــي املجتمع يصب 
فــي صالح جودة احليــاة التي نحرص 

عليها جميعا.
وشدد على ان االهتمام بتوعية املجتمع 
ميثل حائــط صد لوقــوع األصحاء في 
مصيدة إدمان املخدرات واحتواء املتعاطني 
قبل الوصول الى مرحلة اإلدمان وأيضا 
ملســاعدة املدمنــني على التعافــي، الفتا 
الــى أن املخــدرات تهدد األمــن الوطني 
واملجتمعــي، ما يســتلزم تضافر جميع 
اجلهود ملواجهتها، وان هذا األمر على رأس 
أولويات الدولــة، حيث يحظى باهتمام 
بالغ من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء.

وبني أن مبــادرة محافظــة االحمدي 
«واعي» للمســاهمة في توعية الشباب 
ملواجهة املخدرات، التي نظمتها بالتعاون 
مع اكثر من جهة محلية، شجعتنا على 
عقد هذا اللقاء مع احملافظ الشــيخ فواز 
اخلالــد، حيث تضع «غــراس» خبراتها 
للتعاون مع محافظــة االحمدي في هذا 

اجلانب الوطني.

بحث التعاون مع املشروع الوطني «غراس» ملكافحتها

الشيخ فواز اخلالد خالل اللقاء مع د.أحمد الشطي وفيصل املتروك

السماح بتسجيل الكويتيني بجامعة Edinburgh البريطانية

العتل: خصم بدل املوقع للمهندسني َمظلمة بحق أبناء الكويت
ناشدت جمعية املهندسني 
رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح وقف توجه ديوان 
اخلدمة املدنية خلصم شهرين 
مــن بــدل املوقع املســتحق 
الكويتيــني،  للمهندســني 
مثمنة عاليا جهود السلطتني 
والتشــريعية  التنفيذيــة 
للتعــاون وحتقيــق برامج 
لتحسني معيشة املواطنني.

وقــال رئيــس اجلمعية 
م.فيصل العتل: نتوجه الى 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
لوقف هذه املظلمــة، مؤكدا 
أن املهندســني واملهندســات 

املكافآت املالية مقابل اخلدمات 
أو لتقييــم األداء  املمتــازة 

فعليا.

وأعرب عــن األمل في أن 
يوقف ســمو رئيس مجلس 
الــوزراء هذا القــرار ونحن 
نلتمــس من ســموه التكرم 
علــى أبنائــه وإخوانــه من 
واملهندســات  املهندســني 
العاملــني فــي  الكويتيــني 
القطاع احلكومي وإلغاء هذا 
التوجــه نحو خصم ووقف 
صرف شــهرين لبدل املوقع 
من املهندســني واملهندسات 
الكويتيــني، داعــني املولــى 
عــز وجل أن يحفظ الكويت 
وشــعبها بقيــادة صاحــب 
الســمو األمير وســمو ولي 
العهد، حفظهما اهللا ورعاهما.

وأضــاف: فوجئنــا ببدء 
تنفيذ هذا القرار املجحف بحق 
زمالئنا في القطاع احلكومي 
في الوقت الــذي يواصلون 
العمــل بكل جهــد وإخالص 
كل فــي موقعــه، لتنفيذ ما 
التزموا به فــي إطار خطط 
وبرامــج العمــل احلكومية، 
مضيفا أن هــذا القرار يأتي 
ليزيد من املعاناة املادية في 
الظــروف االقتصادية  ظــل 
واملعيشــية احلاليــة والتي 
يئن فيها اجلميع من ارتفاع 
الــذي  املســتوى املعيشــي 
أثقل كاهل املواطن واألســر 

الكويتية.

في برنامج الدكتوراه تخصص «قانون»

ناشد رئيس مجلس الوزراء وقف توجهات «اخلدمة املدنية»

د.حمد العدواني

م.فيصل العتل

أصدر وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني 
قرارا وزاريا بالسماح بتسجيل والتحاق 
The الطلبــة الكويتيــني فــي جامعــة
University of Edinburgh. وجاء في القرار:

مادة أولى: ُيضاف برنامج الدكتوراه 
The University of فــي Law تخصــص
Edinburgh إلى برامج الدراسات العليا 
املنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 
٢٠٢٠/٤٠ الصــادر بتاريــخ ١٧ فبراير 
القائمــة املســتحدثة  ٢٠٢٠م بشــأن 
ملؤسسات التعليم العالي التي ُيسمح 
للطلبة االلتحاق بها للدراســة ببرامج 

البكالوريــوس والدراســات العليا في 
اململكة املتحدة.

مادة ثانية: يجب أن يتبع البرنامج 
الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام 
التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة 
بنظام احلضور املنظم خالل األسبوع 

الدراسي.
مادة ثالثة: يجب أن يكون البرنامج 
الدراســي الذي سيلتحق به الطلبة قد 
اجتاز املدة الدراسية احملددة ملنح الدرجة 
العلمية، وذلك بتخريج الدفعة األولى 

من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مــادة رابعة: يجب مراعاة القرارات 

املنظمــة لاللتحــاق ولنظام الدراســة 
في مؤسســات التعليــم العالي خارج 
دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون 
الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات 
احلصول عليها وفقا للقرارات املنظمة 
لها الصادرة عن وزارة التعليم العالي 

في دولة الكويت.
مادة خامســة: يســري هــذا القرار 
اعتبــارا من تاريخــه، وُيلغى كل نص 
يخالف ما ورد بهذا القرار، وُينشر في 

اجلريدة الرسمية.
مادة سادسة: على جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه.

الكويتيني يتعرضون خلصم 
نحو شــهرين لبــدل املوقع 
لهــم بتوجيهات  املســتحق 

من الديوان.
وأوضــح العتل أن أعذار 
الديــوان لهــذا اخلصم غير 
مبرر حيث ان كل املهندسني 
واملهندســات والعاملني في 
القطــاع احلكومي كانوا في 
إجازة قسرية أثناء «كورونا»، 
وان الديوان هو الذي اعتبر 
هذه االجازة القســرية فترة 
عطلة رسمية وراحة بسبب 
الڤيروس  انتشــار  مكافحة 
املزاولــة  واعتبرهــا كمــدة 
املقــررة لصــرف  الفعليــة 

ضبط ١٨ عامًال خالل حملة للجنة املشتركة في الساملية
بشرى شعبان

أكد نائب املدير العام حلماية العمالة بالتكليف 
فــي «القوى العاملة» فهد املراد أن الهيئة حريصة 

على تنظيم سوق العمل وضبط املخالفني.
وقال املراد في تصريح لـ «األنباء» على هامش 
احلملة التفتيشية للجنة املشتركة في منطقة الساملية 
يوم اخلميس، انه ضمن حرص الهيئة على ضبط 
سوق العمل ومكافحة العمالة املخالفة وبالتنسيق 
والتعاون مع اجلهات املعنية نفذت اللجنة املشتركة 
املؤلفــة من العديد من اجلهــات ذات العالقة حملة 
تفتيش مفاجئة شملت ٥ مواقع في منطقة الساملية 

«فنادق غير مرخصة».
وأشار املراد الى ان احلملة أسفرت عن ضبط ١٨
عامال مخالفا منهم ١٥ عامال مادة ١٨ «القطاع اخلاص»

و٣ عمــال مــادة ٢٠ «عمالــة منزلية»، مناشــدا 
أصحــاب األعمــال االلتزام باللوائــح والعمل على 

جتنب العقوبات القانونية.
وعن العقوبات املقررة على العمالة، أكد تطبيق 
القانون بتسجيل مخالفة على صاحب العمل املسجل 
على ملفه العمالة املضبوطة الى جانب إغالق امللف 

ومخالفة العامل والعقوبة قد تصل إلى إبعاده.

املراد لـ «األنباء»: في ٥ فنادق غير مرخصة والعقوبة تصل إلى إبعاد العامل وإغالق ملف صاحب العمل

أعضاء الفريق خالل التدقيق على األوراق في أحد املواقع

(زين عالم) فهد املراد متوسطاً أعضاء فريق اللجنة املشتركة خالل احلملة  

اقتياد املخالفني إلى جهات االختصاص

«زكاة العثمان»: مساعدة 
٢٣ ألف أسرة فقيرة

أعلن مدير «زكاة العثمان» 
البرامــج  لقطــاع  التابعــة 
واملشــاريع بجمعيــة النجاة 
اخليرية أحمــد الكندري عن 
جملة من اإلجنــازات الرائدة 
للجنة داخل الكويت، تزامنا مع 
مرور ٥٠ عاما على تأسيسها، 
حيــث تعــد اللجنــة أساســا 
للعمــل اخليري فــي الكويت 
والعالــم العربي واإلســالمي 
كمؤسسة، وساهمت بدورها 
فــي توفيــر احليــاة الكرمية 
آلالف املستفيدين بجانب تقدمي 

الرعاية التعليمية والطبية والنفسية واألنشطة الدعوية لهم.
وأكد الكندري أن فكرة تأسيس «زكاة العثمان» قامت على 
تقدمي الدعم الضروري والسريع لألسر املتعففة داخل الكويت 
عام ١٩٧٣ وبفضل اهللا ثم بدعم احملسنني قدمنا مساعدات شهرية 
ومقطوعة ألكثر من ٢٣٫٥٤٣ أسرة متعففة داخل الكويت، مبينا 
أن هذه املساعدات تنطلق من دورنا الديني واإلنساني والوطني 

جتاه الشرائح املستحقة التي تتواجد في كويت اخلير.

أحمد الكندري

جامعة كريتون األميركية ُتعنيِّ د.وضاح 
الرفاعي رئيسًا ملجلس أقسام اجلراحة

واشنـطـــــن - كونـــــا: 
أعلــن مستشــفى جامعــة 
كريتون العريقة ومنظومة 
اتــش  مستشــفيات «ســي 
أي» الواســعة االنتشار في 
والية نيبراســكا والواليات 
املتحدة عــن تعيني اجلراح 
العاملــي الكويتــي د.وضاح 
الرفاعي رئيسا ملجلس أقسام 
اجلراحة وإدارة البحث الفني 
واألكادميي والعلمي اعتبارا 

من شهر مارس املقبل.
وقــال الرفاعي الذي يعد 

أول خليجي وكويتي يظفر بهذا املنصب في 
تصريــح لـ «كونا» مســاء اجلمعة إن إحدى 
املهام الرئيســية لهذا املنصب هي اإلشــراف 
علــى أقســام جراحــة الســرطان واجلهــاز 

الهضمــي والقلــب والرئــة 
واألوعية الدموية واحلوادث 
واإلصابــات، مــا ســيوفر 
له فرصــا مواتيــة وفريدة 
لالطالع علــى خبرات ثرية 
في هذا املجال. وأكد الرفاعي 
تطلعــه للعمل عن كثب مع 
جميع املؤسسات الكويتية 
الطبية لنقل اخلبرات املفيدة 
وما حتصل عليه من مهارات 
طبية غنية إلى البالد خلدمة 
وطنــه الكويت. وأعرب عن 
اعتزازه وتقديره العالي للدعم 
املتواصــل الذي يحظى به مــن مقام القيادة 
السياســية في الكويت، ممثلــة في صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، ورئيس الوزراء.

الرفاعي: نتطلع للعمل عن كثب مع جميع املؤسسات الكويتية الطبية

د.وضاح الرفاعي

وزير األوقاف تلقى دعوة السعودية حلضور 
مؤمتر خدمات احلج والعمرة غدًا

أسامة ابو السعود

فــي إطــار اســتعدادات 
وزارة األوقاف والشــؤون 
اإلســالمية ملوســم حــج 
١٤٤٤هـ، تلقى وزير العدل 
واألوقـــــاف والشـــــؤون 
اإلســالمية ووزيــر الدولة 
لتعزيز النزاهة عبدالعزيز 
املاجــد دعوة مــن حكومة 
العربية السعودية  اململكة 
حلضور مؤمتــر ومعرض 
خدمات احلج والعمرة والذي 

ســيقام حتت رعاية صاحب السمو امللكي 
مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير مكة 
املكرمة خالد الفيصل خالل الفترة من ٩ إلى 
١٢ يناير اجلاري، حيث ســيتخلل املعرض 
العديد من الفعاليات وورش العمل واهمها 

«اتفاقية ترتيبات موســم 
احلج» بحضور ٥٦ دولة.

وقالت وزارة األوقاف في 
بيان تلقت «األنباء» نسخة 
منــه: إن االتفاقية مبنزلة 
ميثــاق لتنظيــم ترتيبات 
احلــج وجميــع الشــؤون 
املتعلقــة بتنظيمات احلج 
بني الدول املوقعة، وتكمن 
أهمية هذه االتفاقية بأنها 
تعتبر نقطة انطالق املوسم، 
الوزيــر  حيــث ســيغادر 
عبدالعزيــز املاجد لتلبية 

الدعوة حلضور املؤمتر يوم األحد.
وتشــكر وزارة األوقــاف والشــؤون 
اإلسالمية حكومة خادم احلرمني الشريفني 
على ما تقوم به من جهود كبيرة في خدمة 

ضيوف الرحمن.

يقام حتت رعاية أمير مكة املكرمة وسيتخلله العديد من الفعاليات بحضور ٥٦ دولة

عبدالعزيز املاجد


