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خطة متكاملة لفعاليات رمضان في املسجد الكبير

«الصحة» تعتمد دوام رمضان: ديوان الوزارة
وجميع اإلدارات من ١٠ صباحا إلى ٢٫٣٠ ظهرًا

عبدالكرمي العبداهللا

اعتمدت وزارة الصحة مواعيد الدوام 
الرسمي في شهر رمضان املبارك.

وجاء في تعميم الوزارة بأن ديوان 

عام وزارة الصحة وجميع اإلدارات التي 
ال تتصل بشكل مباشر بتقدمي اخلدمة 
الصحية والطبية سيكون العمل فيها 
من الساعة ١٠ صباحا حتى ٢٫٣٠ ظهرا
أما املستشــفيات ومراكــز الرعاية 

األولية، فستكون أوقات العمل بها من 
الساعة ٩ صباحا حتى ١٫٣٠ بعد الظهر.
وألزمت الــوزارة مرافقها بترتيب 
أعمال اخلفارة على مدار الساعة وفقا ملا 
هو متبع في مثل هذه املناسبة الكرمية.

«التربية»: اإلحالل استثنى أبناء الكويتيات واخلليجيني و«البدون»
عبدالعزيز الفضلي

أكدت وزارة التربية أن خطة 
اإلحالل متاشيا مع سياسة الدولة 
بتكويت جميع الوظائف استثنت 
أبنــاء الكويتيات واخلليجيني 
واملقيمني بصورة غير قانونية 

ولم تشملهم.
وقال املتحدث الرسمي باسم 
وزارة التربية أحمد الوهيدة في 
بيان صحافي إن وزير التربية 
ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمي د.حمد العدواني، شدد 

موضحــا أن عمليــة االختيار 
متت وفق البيانــات املتوافرة 
لدى اجلهــات املختصة بقطاع 
التعليم العام، مبينا انه بسبب 
تسجيل بيانات الهيئة التعليمية 
بجنسية املعلم مت إدراج بعض 
أســماء أبناء الكويتيات ضمن 
األســماء املشــمولة باإلحالل. 

علــى ضــرورة إعطــاء أبنــاء 
الكويتيات األولوية في التعيني 
بعد الكويتيني واستثنائهم من 
أي قرارات إنهاء اخلدمة «وذلك 
تأكيدا ملا جاء بتصريحه األسبوع 
املاضي بشأن عدم شمول أبناء 
الكويتيات بسياسة اإلحالل». 
وأضــاف الوهيــدة ان اجلهات 
املختصــة في الوزارة حرصت 
حني مت اختيار أسماء املعلمني 
الوافديــن املشــمولني بخطــة 
اإلحــالل على أال يكــون بينهم 
أي معلم من الفئات املستثناة، 

وذكــر أنه في حال ورود اســم 
أحد املعلمني من أبناء الكويتيات 
ضمن الكشــوف يكون بسبب 
عــدم حتديث البيانــات لكون 
أغلبهــم يحملــون جنســيات 
محددة «وعند عــدم وجود ما 
يشير إلى كونهم من فئة أبناء 
الكويتيات مت التعامل معهم على 

أساس جنسياتهم».  ولفت إلى 
أن أي معلم من الفئات املستثناة 
وورد اســمه بالكشوف ميكنه 
مراجعة مكتب الوكيل املساعد 
للتعليــم العــام بديــوان عام 
الوزارة مصطحبا معه صورة 
من جنسية األم وشهادة امليالد 
إللغاء أسمائهم من تلك الكشوف.

أسامة أبو السعود

أكد وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املساعد 
لقطاع الشؤون الثقافية طراد 
العنزي على جاهزية املسجد 
الكبير أمام املصلني في صالتي 
التراويح والقيام خالل شهر 
رمضان املقبل بعد توقف دام 
ثالث سنوات بسبب جائحة 
ڤيــروس كورونــا وأعمــال 
الصيانة التــي انتهت، وهللا 

احلمد واملنة.
وقال العنزي في املؤمتر 
الصحافي الذي عقد في املسجد 
الكبير أمس: كعادتها السنوية 
األوقــاف  وزارة  حتــرص 
والشــؤون اإلســالمية على 
إعداد خطة متكاملة لتنظيم 
ليالي شهر رمضان وتوفير كل 
متطلبات جموع املصلني التي 
ستصل إلى املســجد الكبير 
ألداء صالتي التراويح والقيام 
خالل ليالي رمضان املبارك.

وأضاف أن إدارة املسجد 
الكبيــر قامــت بوضع خطة 
شــاملة لــكل االســتعدادات 
الليالــي  الالزمــة لتنظيــم 
املباركــة فحــددت مجــاالت 
العمــل فكانــت موزعــة بني 
املجــال الثقافي واالجتماعي 
الفنــي  والدينــي واملجــال 
واخلدماتي واملجال اإلعالمي 

واملجال اإلداري واملالي.
إلــى  العنــزي  ولفــت 
الكبيــر  املســجد  إدارة  أن 
حرصت على العمل وبشكل 
منظم لتنظيم املجال الديني 
والثقافــي فأجنــزت جدول 

بالتعاون  للفقراء واملساكني 
مع املسجد الكبير.

٣- نادي النشء الثقافي 
للفتيات خالل صالة القيام.

٤- مسابقة ورتل حلفظ 
القرآن الكرمي لبنك بوبيان.

٥- مسابقة تالوات حلفظ 
القرآن الكرمي لبيت التمويل 

الكويتي.
٦ - مسابقة حفظ القرآن 
الكــرمي جلمعية املهندســني 

الكويتية.
بــدوره، قال مديــر إدارة 
املســجد الكبير علي شــداد 
املطيري، إن املســجد الكبير 
جاهــز الســتقبال املصلني، 
ونحن عائدون بإذن اهللا هذا 
املوســم بعــد انقطــاع ثالث 
ســنوات بســبب اجلائحــة 
والصيانة، وهذا املوسم ستقام 
صالة التراويح بقراء شباب 
جــدد أول مــرة يصلون في 

املسجد الكبير حفظة لكتاب 
اهللا تعالى بالقراءات العشر 
وأيضا صالة القيام ستكون 
مع قرائنا املشهورين ونحن 
علــى أمت االســتعداد لتقدمي 

جميع اخلدمات.
وأضاف: نحن سعداء بهذا 
املؤمتر الصحافي لإلعالن عن 
انطــالق أنشــطة وفعاليات 
املســجد الكبيــر لهــذا العام 
بعد انقطاع ثالث ســنوات، 
وستقام صالة التراويح هذا 
العام من خالل أئمة كويتيني 
وعددهــم ٦ من حفظة كتاب 
اهللا تعالى بالقراءات العشر 
وبعــض األئمــة املوجودين 
فــي هذا املســجد. ولفت إلى 
أن صــالة القيام ســتقام من 
خالل مقرئينا املشــهورين، 
وسيقدم املســجد من ضمن 
إفطار  الرمضانية  أنشــطته 
الصائم فــي اخليمة الكبرى 
لــرواد املســجد واحملتاجني 
وطلبة البعــوث في جامعة 
الكويــت وذلك بالتعاون مع 
عمادة شــؤون الطلبة وذلك 
للحضــور ومشــاركة إفطار 
الصائــم وشــهود األجــواء 
اإلميانية في املسجد الكبير.

وزاد: لدينا مسابقة للقرآن 
الكرمي برعاية بيت التمويل 
الكويتــي، وكذلــك توزيــع 
وجبات إفطار الصائم برعاية 
بنك بوبيان، وأيضا مسابقة 
للقــرآن الكــرمي برعاية بنك 
بوبيان، كما توجد مســابقة 
أخرى للقرآن الكرمي بالتعاون 
املهندســني  جمعيــة  مــع 

الكويتية.

وكيل األوقاف املساعد للشؤون الثقافية أكد جاهزية املسجد الستقبال جموع املصلني

طراد العنزي وعلي شداد خالل املؤمتر الصحافي

١٠ وعاظ يقدمون اخلواطر اإلميانية قراء صالة القيامقراء صالة التراويح

قراء صــالة التراويح بواقع 
١٠ قراء وجــدول قراء صالة 
القيام بواقع ١٠ قراء وجدول 
وعــاظ اخلواطــر اإلميانيــة 
لصالة القيام بواقع ١٠ وعاظ، 
باإلضافة إلــى إجناز جدول 
واعظات الــدروس اإلميانية 
لصالة القيام واملكون من ٩

واعظات.
وتابع: كما مت االســتعداد 
إلقامة ٦ أنشــطة خالل شهر 
رمضان في املســجد الكبير 

متمثلة في:
١- مشــروع والئم إفطار 
البعــوث  لطلبــة  صائــم 
والعاملــني باملســجد الكبير 
طوال شــهر رمضان املبارك 
بالتعاون مع جامعة الكويت 
الكويتــي  التمويــل  وبيــت 

واملسجد الكبير.
٢- مشروع نقصة بوبيان 
بتوزيــع وجبــات اإلفطــار 

وزير الصحة: ماضون في إجناز التحول الرقمي 
لكل اخلدمات الصحية انطالقًا من رؤية ٢٠٣٥

بحضــور وزيــر الصحــة د. أحمد 
العوضــي وبحضــور وكيــل الوزارة 
د.مصطفى رضا، انطلقت ورشة عمل 
التحــول الرقمي بالتعاون مع شــركة 
مايكروسوفت، والتي تتضمن جلسات 
تفاعليــة بني مجموعات العمل من كل 
قطاعــات الوزارة، لتحديــد أولوياتها 
بهدف استكمال جهود التحول الرقمي 
للخدمــات الصحيــة، وبنــاء خارطة 

الطريق اخلاصة بهذا الشأن.
وتشــمل جلسات الورشــة تقييم 
الوضــع احلالي، وحتديــد األولويات 
واالحتياجــات لكل قطاع من قطاعات 
الوزارة، واقتراح املبادرات واملشروعات، 
ووضــع خارطــة طريــق للتنفيذ مبا 

يتوافق مع أولويات الوزارة.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة د.أحمد 
العوضي حرص الوزارة على استكمال 
جهــود التحــول الرقمــي للخدمــات 
الصحيــة املقدمــة للمواطنني، بهدف 
تيسير حصولهم على مختلف اخلدمات 
الصحية، مشــيرا إلى اجلهــود التي 

قامــت بها الوزارة مــن ميكنة العديد 
من اخلدمات، مؤكــدا على أن تنظيم 
هذه الورشــة وبالتعاون مع شــركة 
مايكروســوفت بهــدف الوصول إلى 
رقمنة كل خدمات الوزارة خالل الفترة 

القادمة.

وشــدد الوزيــر علــى أن الــوزارة 
ماضية فــي اجنــاز التحــول الرقمي 
ملختلف اخلدمات الصحية، واالنتهاء 
منه مبشيئة اهللا، ملا سيحققه من نقلة 
نوعية في تقــدمي اخلدمات الصحية، 
انطالقا من رؤية كويت جديدة ٢٠٣٥.

الوزارة دشنت ورشة عمل التحول الرقمي بالتعاون مع «مايكروسوفت»

د. أحمد العوضي ود. مصطفى رضا خالل الورشة

م د.فهد الديحاني فيصل احلمود كرَّ
مبناسبة إطالق تطبيق املصحف اإللكتروني

كّرم املستشار في الديوان األميري الشيخ فيصل احلمود، 
مدير عام الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكرمي 
والسنة النبوية وعلومهما د.فهد الديحاني مبناسبة إطالق 
تطبيق مصحف الكويت اإللكتروني للقراءات العشر والذي 
يعد األول من نوعه على مستوى الكويت والعالم بقراءاته 
املختلفة. وأكد احلمود أن االهتمام بالشباب وتوجيههم نحو 
اســتثمار الوقت بالتقرب إلى اهللا والعبادة وخاصة ونحن 
مقبلون على شــهر رمضان املبارك لتعزيز القيم واملفاهيم 
اإلسالمية وغرس األخالق احلميدة في النفوس، السيما بناء 
روح التعاون والتفاؤل واحملافظة على روح األسرة الواحدة 
بني أفراد املجتمع ونشر كتاب اهللا بني جموع املسلمني في 
الكويت والعالم، مشيدا في الوقت ذاته باجلهود املبذولة على 
هذا العمل الكبير الذي يستحق كل الثناء والتقدير جلميع 
القائمني عليه، سائال اهللا لهم التوفيق والسداد وحتقيق ما 

يصبون إليه نحو خدمة ديننا احلنيف.

أكد ضرورة استثمار الوقت للشباب وخاصة في شهر رمضان املبارك

الشيخ فيصل احلمود يكّرم د.فهد الديحاني

تعاون بني «الصحة» و«البيئة» حول املدن الصحية
عبدالكرمي العبداهللا

وقعت كل من وزارة الصحة والهيئة 
العامــة للبيئة اتفاقية تعاون وشــراكة 
اســتراتيجية أصيلــة في مبــادرة املدن 
الصحيــة بالكويــت، بحضــور وزيــر 
الصحة د. أحمد العوضي ووكيل الوزارة 

د.مصطفى رضا.
وقالت مدير عام الهيئة العامة للبيئة 
بالوكالة م. سميرة الكندري في تصريح 
للصحافيني على هامش توقيع االتفاقية 
أمس إن التعاون مع «الصحة» قدمي وميتد 
لسنوات واالتفاقية التي مت توقيعها تأتي 
لترســيخ هذا التعاون في مجال اعتماد 
املدن الصحية والتي وصلت الى ١٥ مدينة 
صحية في الكويت حتى اآلن وهو مبعث 
فخــر لنــا. وأوضحت أن نحــو ٧٠٪ من 
اشــتراطات املدن الصحية هي باألساس 
اشتراطات بيئية وعن طريقها يتم تطبيق 
قانــون حماية البيئة في املدن الصحية، 
الفتة إلى أن هناك تنسيقا مباشرا مع مكتب 
املدن الصحية فــي وزارة الصحة فضال 
عن ترشيح بعض تلك املدن لإلعالن عن 
املدينة العربية الصحية من قبل جامعة 

الدول العربية.
وأعربــت عن األمل في فــوز الكويت 
باملدينة الصحية خاصــة بعد اعتمادها 
مدينــة صحية من قبــل منظمة الصحة 
العاملية، مثمنة هذا التعاون املثمر لتفعيل 
قانون حماية البيئة الذي يضم مجموعة 

السياســات والتدابيــر التــي تهدف إلى 
حماية املوارد الطبيعية والنظم البيئية 
واإلجــراءات التي تكفل منــع التلوث أو 
التخفيف من حدته أو مكافحته واحملافظة 
على البيئة ومواردها الطبيعية والتنوع 
احليــوي وجعل الكويــت بالكامل دولة 

صحية.
بدورهــا، أكــدت رئيس مكتــب املدن 
الصحيــة بوزارة الصحة د آمال اليحيى 
في تصريح للصحافيني أهمية االتفاقية في 
بناء حركة املدن الصحية بالكويت وبناء 
الشراكات مع الهيئة العامة للبيئة التي 
متثل قطاعا مهما وشــراكة استراتيجية 
أصيلــة في مبادرة املدن الصحية، الفتة 
الى ان ١٢ معيارا من معايير املدن الصحية 
الـ ٨٠ لديها عالقة بالهيئة العامة للبيئة، 

باإلضافة إلى أثرها غير املباشر في املعايير 
األخــرى. وقالت ان التعــاون مع الهيئة 
العامة للبيئة بدأ منذ سنوات ونتج عنه 
تأهيل بعض املناطق خصوصا في الشق 
البيئي حيث ال يتم اعتماد منطقة مدينة 
صحية من دون دراسة جودة الهواء، وهذا 
يتم عن طريق مراصد وسيارات متنقلة 

للبيئة، كذلك جودة املياه.
ولفتت الى ان ضاحية عبداهللا السالم 
على سبيل املثال كان لديها مشروع فحص 
جودة مياه السبيل وقاموا بإجراء مسح 
جلميع برادات املياه في املنطقة وإصالحها 
وإجراء صيانة دورية لها، فضال عن توعية 
للمنازل التي ترغب في تقدمي هذه اخلدمة 
لضمان تقدمي مياه صحية آمنة وكل ذلك 

بالتعاون مع «البيئة».

وزير الصحة د. أحمد العوضي ووكيل الوزارة د. مصطفى رضا وم. سميرة الكندري ود. آمال اليحيى


