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االربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ محليات

أسامة أبوالسعود

أصدر وزير العدل ووزير 
األوقــاف ووزيــر الدولــة 
النزاهة  لشــؤون تعزيــز 
املاجــد قرارا  عبدالعزيــز 
وزاريا رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٣
التنفيذية  الالئحة  بشــأن 
للقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٥
في شــأن تنظيــم حمالت 

احلج والعمرة.

وتضمن القرار الوزاري، 
الذي تلقت «األنباء» نسخة 

منه، ما يلي:
أوال: يضــاف إلى الباب 
األول األحــكام العامة، بند 
التعاريف اآلتي: التسجيل 
املركزي املفتوح: هو نظام 
مركزي إلكتروني لدى وزارة 
األوقاف يقــوم احلاج من 

خاللــه بإعــالن رغبته في 
التســجيل ألداء فريضــة 
احلــج خالل املــدة املقررة 
وفقا للشروط املعمول بها 

واملواعيد املعتمدة.
 ثانيا: يســتبدل بنص 
املــادة (٢٦) م من الالئحة 
النــص اآلتي: «يتم توزيع 
أعــداد احلجاج املخصصة 

للكويت واملعتمدة من وزارة 
احلــج والعمــرة باململكة 
العربيــة الســعودية على 
املرخص لهم غير املوقوفني 
والذين قدموا طلبا بتسيير 
حملة حج خــالل املواعيد 
املقررة واســتوفت جميع 
الشروط واإلجراءات وفقا 
لنظام التســجيل املركزي 

املفتــوح علــى أن تضــع 
اللجنة العليا للحج والعمرة 
ضوابــط هــذا التســجيل 
بحيث يكــون احلد األدنى 
لكل صاحب رخصة أو حملة 
٥٠ حاجا، ويتم حتديد احلد 
األعلى من قبل اللجنة العليا 
للحج والعمرة شامال العدد 
صاحب الرخصة أو احلملة 

واملرشد الديني املعتمد من 
إدارة شؤون احلج والعمرة، 
والكادر الطبــي املقرر من 
قبــل وزارة الصحة، وفي 
حال عدم استيفاء صاحب 
الرخصــة أو احلملة للحد 
األدنــى مــن العــدد وهــو 
٥٠ حاجــا يســمح للحاج 
نفــس  فــي  باالســتمرار 

احلملة أو االنتقال إلى حملة 
أخرى يختارها، كما يسمح 
للمرخص لهم باالندماج مع 
بعضهم للوصول إلى احلد 

األدنى املطلوب».
وأضاف القــرار أنه في 
حــال ورود زيــادة علــى 
املقــررة حلجاج  احلصــة 
الكويت تضع اللجنة العليا 
للحج والعمرة آلية بشأن 

عبدالعزيز املاجدتوزيع هذه الزيادة.

املاجد: فتح التسجيل املركزي للراغبني في أداء احلج
احلد األدنى لكل صاحب رخصة أو حملة ٥٠ حاجاً و«األعلى» حتدده اللجنة العليا للحج والعمرة

في حال عدم استيفاء صاحب الرخصة احلد األدنى يسمح للحاج باالستمرار في نفس احلملة أو االنتقال إلى أخرى

في حال ورود زيادة على احلصة املقررة حلجاج الكويت تضع اللجنة العليا للحج والعمرة آلية بشأن توزيعها

يسمح للمرخص لهم باالندماج مع بعضهم للوصول إلى احلد األدنى املطلوب

الصديقي لـ «األنباء»: «الغذاء والتغذية» أغلقت ٣ محالت
ورصدت مخالفات في «الشويخ الصناعية» و«املباركية»

حنان عبداملعبود

كشــف مراقب تفتيــش محافظة 
العاصمة في الهيئــة العامة للغذاء 
والتغذيــة عبــداهللا الصديقــي عن 
محصلة اجلوالت التي نظمتها ادارة 
تفتيش العاصمة التابعة للهيئة ومنها 
منطقتا الشويخ الصناعية واملباركية، 
مبينا أنها شملت األسواق واحملالت 

التجارية وأسفرت عن عدة مخالفات، 
منها ٣ نظافة عامة، ومخالفتان لبيع 
مواد غذائية غير صاحلة لالستهالك 
اآلدمي، و١٣ تعهدا لبعض املنشــآت 
الغذائية. وأعلن الصديقي في تصريح 
لـ «األنباء» أن اجلوالت أسفرت عن 
إغالق ٣ محــالت جتارية، الفتا الى 
أن اجلوالت مســتمرة طوال الوقت 
واملفتشــني موجــودون علــى مدار 

الساعة بكل املناطق، مبينا أن االدارة 
حريصة على التواجد على مدار اليوم. 
وأضاف: نقوم بتقســيم الوقت الى 
مواســم، من شــتاء وصيف وأعياد 
ومناســبات مســتمرة طوال العام، 
مما يســتوجب خالل أوقات معينة 
ضرورة تكثيف اجلوالت التفتيشية 
حرصا على اجلمهور، ولضمان سالمة 
املواد الغذائية وحتى تصل للمستهلك 

بصورة جيدة وصحية. وذكر أن األمن 
الغذائي خط أحمر، ال ميكن التهاون 
فيه، وأن إدارة تفتيش األغذية ال تألو 
جهدا في متابعة كل ما يخص املواد 
الغذائية، مشددا على أن الهدف من 
اجلواالت املســتمرة ليــس املخالفة 
بالدرجة األولى، وإمنا ايصال رسالة 
للقائمني على املنشــآت الغذائية أن 
هناك مالحظات ال بد من االلتزام بها.

كشف عن حترير ١٣ تعهداً لبعض املنشآت الغذائية

جانب من فحص اللحوم خالل اجلولة عبداهللا الصديقي يحرر إحدى املخالفات

األمن الغذائي خط أحمر ال ميكن التهاون فيه واجلوالت مستمرة طوال العام

«التربية»: منع البخور والشموع في املباني
عبدالعزيز الفضلي

أصــدر وكيــل وزارة التربيــة بالتكليف 
فيصل املقصيــد تعميما لقطاعــات الوزارة 
املختلفة تلقت «األنباء» نسخة منه، أكد فيه 
على ضرورة االلتزام باشتراطات وإجراءات 
األمن والسالمة. ودعا املقصيد لإليعاز جلميع 
موظفي القطاعات بااللتزام التام بكل اجراءات 
األمن والسالمة وتعليمات «اإلطفاء» بخصوص 
الوقايــة من أي عناصر ومســببات إشــعال 

احلرائق وهي كالتالي: 
٭ عدم التدخني في املبنى منعا تاما.

٭ عدم اســتخدام البخور والشــموع داخل 
مكاتب املوظفني.

٭ ممنــوع منعا باتا اســتخدام الدفايات في 
مكاتب املوظفني املغلقة أو املفتوحة.

وســتتم نهايــة األســبوع إزالــة جميع 
املخالفات اخلاصة بالشــموع والدفايات عن 
طريــق ممثلــي إدارة املبنى ودون حتمل أي 

مسؤولية جتاه ذلك.

معلم تربية إسالمية كويتي يطالب «التربية»
 بتسلم رواتب ُصرفت له عقب استقالته

استثمار املقاصف لـ «املشروعات الصغيرة»
عبدالعزيز الفضلي

طلــب الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة من وزارة 
التربية السماح باستثمار املقاصف املدرسية 

من قبل أصحاب املشروعات الصغيرة.
جاء ذلك في كتاب وجهه الصندوق لوكيل 
وزارة التربيــة قال فيه «بنــاء على املبادرة 
املقدمة مسبقا في تنظيم آلية التنسيق لتفعيل 
مشروع استثمار املقاصف املدرسية لصالح 
أصحــاب املشــروعات الصغيرة املســجلني 
بالســجل الوطني لدى الصنــدوق الوطني، 
نفيدكــم بأهمية املوضــوع باعتباره فرصة 
تسويقية ممتازة وناجحة للشباب الكويتي 
وذلك بتقدمي فرصة أفضل وأسعار تنافسية، 
حيث إن اللجنة املشكلة سابقا لهذا األمر قد 
اجتمعت عدة مرات، كما عقدت اجتماعات أخرى 

مع أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة، 
ومت بعدهــا وضع اللوائح والشــروط التي 
تضمن جناح التجربة والتي يراهن عليها أن 
تكون بوابة خلصخصة اخلدمات احلكومية 
األخرى بــإدارة وتأهيل وتشــغيل أصحاب 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة من الشباب 
الكويتي»، حيث انه مت تأهيل شركات صغيرة 
إلدارة هــذا املشــروع كما مت وضع شــروط 
للمصانع الغذائية وكذلك للشركات املوردة 
الستثمار املقاصف املدرسية لضمان التنفيذ 
السليم، وبعد وضع هذه الشروط واللوائح 
سيكون من الســهل تنفيذ املشروع. وعليه 
نرجو املوافقة على إمتام تنفيذ املبادرة لدعم 
أصحاب املشــروعات الصغيرة واملتوسطة 
واســتكمال باقي اإلجــراءات لتكون جاهزة 
خالل الفصل الثاني من العام الدراسي احلالي 
أو العام الدراسي القادم على أقصى تقدير.

عبدالعزيز الفضلي

في حادثة قد تبدو غريبة وغير مسبوقة، 
طالب معلم كويتي وزارة التربية باسترداد 
املبالغ التي صرفت له باخلطأ بعد استقالته. 
وقــال معلــم التربيــة االســالمية غنــام 
احلسيني في تصريح لـ «األنباء» انه استقال 
بتاريخ ٢ أكتوبر املاضي، مشيرا الى ان وزارة 
التربية استمرت في صرف الراتب الشهري 
له، وقام بإبالغ الوزارة بذلك مطالبا بإيقافه 
خاصــة ان املبلغ الذي معــه اآلن وصل الى 

ألفني و٤٤٧ دينارا و٥٠ فلسا.
وأضاف احلسيني، انه بعد مراجعات شبه 
يومية مت ايقاف الراتب بعد صرفه ملدة شهرين، 
الفتا الى ان «التأمينات االجتماعية» خصمت 
االستقطاع الشــهري ١٣٨ دينارا وكذلك بنك 
االئتمان ايضا اســتقطع قــرض الزواج ملدة 

شــهرين. وطالب «التربية» بالتجاوب معه 
وتسلم املبلغ إلبراء ذمته خاصة ان ذلك يعتبر 
ماال عاما وليس لي حق التصرف فيه، الفتا 
الى انه فــي حالة مماطلة الوزارة في عملية 
تســلم املبلغ فإنه سيضطر الى التوجه الى 

اجلهات املختصة لتسليم املبلغ.

احلسيني لـ «األنباء»: سأتوجه إلى اجلهات املختصة لتسليم املبلغ املالي

املبلغ املالي جاهز للتسليم

إيقاف جلنة تقصي احلقائق في مخالفات 
تعيينات وبعثات كلية الصحة العامة

ثامر السليم

علمــت «األنبــاء» مــن 
مصادر مطلعة في جامعة 
الكويت أن مديرة اجلامعة 
د.سعاد الفضلي أبلغت جلنة 
تقصي احلقائق للمخالفات 
في تعيينات وبعثات كلية 
الصحة العامة منذ إنشائها 
حتى نهاية العام اجلامعي 
٢٠٢١-٢٠٢٢ بإيقاف عملها، 
مشيرة إلى أن هذه اللجنة 
الســابق  املديــر  شــكلها 
الرومي وكانت  د.يوســف 

تضم كال من د.أنور الفزيع من قسم القانون 
اخلاص بكلية احلقوق (مقررا)، ود.طاهر 
عبــد اجلليل البحري من قســم الهندســة 
الكيميائية بكلية الهندسة والبترول، ود.ملياء 
حبيب شــعبان من قســم التغذيــة بكلية 
العلوم احلياتية، ود.حسني أحمد العوضي 
من قسم العلوم البيولوجية بكلية العلوم.

وفي نفس السياق كلفت مديرة اجلامعة 

د.سعاد الفضلي أستاذ الطب النفسي بكلية 
الطب د.سليمان اخلضاري بالقيام بأعمال 
عميد كلية الصحــة العامة، بدال من د.مي 
املغربــي، حيث كان يتــرأس الكلية قبلها 

د.ناصر التناك.
وعلق د.سليمان اخلضاري بالقول: ان 
هذا التكليف هو تشريف يتمنى ان يكون 
اهًال له، موجها شكره وتقديره إلى د.سعاد 

الفضلي لثقتها الغالية.

تكليف د.سليمان اخلضاري بالقيام بأعمال عميد الكلية

د.سليمان اخلضاريد.سعاد الفضلي

املشاركون في عمرة «األوقاف» زاروا مصنع كسوة الكعبة
قال مدير إدارة اإلســناد 
بــوزارة األوقــاف ورئيــس 
وفد «عمرة صفوة املتميزين 
للمؤذنــني» فيصل املطيري 
اإلدارة تســعى جاهــدة  إن 
لتحقيق الهدف املنشود من 
تنظيم وإقامة رحلة العمرة، 
وخصوصا تلك األهداف التي 
من اجلها تنظم إدارة اإلسناد 
عمرة خاصــة للمؤذنني من 
التابعــة  مختلــف اإلدارات 

للوزارة.
وأشــار إلى أن الوفد قام 
بزيــارة إلى مصنع كســوة 
الكعبة املشرفة، حيث متت 
مشــاهدة كيفيــة صناعــة 
الكسوة، باإلضافة إلى ستار 
الكعبة من الداخل ومجموعة 
من صــور الكعبة املشــرفة 

واملسجد احلرام قدميا.
ولفــت إلى أنــه كان في 
اســتقبالهم مســاعد املديــر 
العام لإلدارة العامة للعالقات 
العامة واإلعالم مبجمع امللك 

من جودة وإتقان في صناعة 
الكسوة، وتهيئة جميع املواد 

األولية لها.

تزين الكسوة والتي تتطلب 
قدرا كبيرا من احلرفة والتميز 
بالعمــل اليدوي، مثمنا دور 
الرئيس العام لشؤون املسجد 
احلــرام واملســجد النبــوي 
الشــيخ د. عبدالرحمــن بن 
عبدالعزيز السديس ووكيل 
الرئيس العام لشؤون مجمع 
امللــك عبدالعزيــز لكســوة 
الكعبة املشرفة م. أمجد بن 
عايض احلازمي، إلتاحة هذه 
الفرصة الكرمية التي أثرت 
معلوماتهم وأطلعتهم على ما 
تبذله حكومة خادم احلرمني 
الشريفني من جهود عظيمة 
في خدمة احلرمني الشريفني 
وقاصديهما وكسوة الكعبة 
املشــرفة خاصــة، وتذليــل 
جميع سبل الراحة في خدمة 
احلجاج واملعتمرين، داعني 
اهللا أن يجــزي قــادة هــذه 
البالد خيــر اجلزاء على كل 
ما يقدمونه في خدمة احلرمني 
الشريفني واإلسالم واملسلمني.

وتابع قائال: مت تســليط 
الضــوء علــى آليــة حياكة 
وتطريز القطع املذهبة التي 

جانب من اجلولة في مصنع كسوة الكعبةأعضاء الوفد اطلعوا على آلية تطريز كسوة الكعبة

الكعبة  عبدالعزيز لكســوة 
املشــرفة حمزة بن عبداإلله 
العيونــي، مشــيدا مبا رأوه 

«الكهرباء» في «جنوب عبداهللا املبارك» قبل املوعد التعاقدي
عاطف رمضان

أعلن نائب املدير العام 
لشؤون التنفيذ باملؤسسة 
الســكنية  العامة للرعاية 
م.راشــد العنــزي انــه مت 
إطــالق التيــار الكهربائي 
مبحطة التحويل الرئيسية 
C جهد ١٣٢ ك.ف وتشغيل 
٢٣ محطة فرعية مغذية لـ 
٨٧١ قسيمة سكنية جديدة 
مبشــروع جنوب عبداهللا 
املبارك وتســليمها لوزارة 

الكهربــاء واملاء قبــل االنتهاء مــن املوعد 
التعاقدي. وأكد العنزي في بيان صحافي 
ان ذلك يأتي متاشيا مع خطة املؤسسة في 
إيصال التيار للمشــاريع القائمة وقسائم 
املواطنني، وبجهد مضاعف وتنسيق مستمر 

مــع وزارة الكهرباء واملاء 
إلطــالق التيــار للقســائم 
توفيــرا للوقــت واجلهــد 
على املواطنني. وأشار إلى 
ان املؤسســة ستســتكمل 
االنتهــاء من تشــغيل ٤٧

محطة فرعية مبشتمالتها 
والتي تغذي ١٦٧٣ قسيمة 
تزامنــا مع إيصــال التيار 
الكهربائي مــن قبل وزارة 
الكهرباء حملطتي التحويل 
الرئيســيتني A&D وإنهاء 
أعمال احملطات املتبقية قبل 
موعدها التعاقدي بتاريخ ١٤ يونيو املقبل.
وثمن العنزي جهود املختصني بوزارة 
الكهرباء والتعــاون املميز الذي أبدوه مع 
إخوانهم من جهاز املؤسســة خالل الفترة 

املاضية من عمر املشروع.

م.راشد العنزي

«السكنية» بدأت تسلم ٦٠ شقة 
من «الصحة» في مدينة جابر األحمد

عاطف رمضان

أكدت مصادر لـ «األنباء» بدء خطوات تسلم املؤسسة 
العامة للرعاية الســكنية ٦٠ شــقة فــي مدينة جابر 
األحمد الســكنية من وزارة الصحة، متهيدا لطرحها 
ألصحاب الطلبات. ويأتي ذلك استكماال ملا قام به وزير 
الدولة لشــؤون مجلس األمة ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني عمار العجمي من التوجيه 
باالستعجال في تسليم هذه الشقق من وزارة الصحة. 
وأشارت املصادر إلى أن السحب النهائي سيتم خالل 

الفترة املقبلة.


