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الفوزان: خطوات الشعلة اإلصالحية أثمرت نتائجها في الوزارة

وزير األوقاف استقبل وفد نقابة األئمة واملؤذنني

Friday 23th August 2019 - 13 th yearاجلمعة 22 ذو احلجة 1440 هـ/ 23 أغسطس  2019 - السنة  الثالثة عشرة

الهاجري: بهدف مواكبة توسعاتها احلالية واملستقبلية

»الشؤون« تستحدث إدارة 
للرقابة على احلضانات اخلاصة

استقبل وزيـــر األوقــــاف والــشــؤون 
اإلسالمية وزير الدولة لشؤون البلدية 
فهد الشعلة رئيس مجلس إدارة نقابة 
األئمة واملؤذنني الكويتيني محمد الفوزان 

والوفد املرافق له في مكتبه صباح أمس.
وأشـــاد رئــيــس مجلس إدارة نقابة 

األئـــمـــة واملــــؤذنــــني مــحــمــد الـــفـــوزان 
باخلطوات اإلصالحية التي يقوم بها 
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية وزير 
الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة والتي 
القت استحسان وقبول جميع موظفي 

الوزارة.

ــاف  ــر األوق وبــني الــفــوزان أن يــد وزي
والـــشـــؤون اإلســالمــيــة اإلصــالحــيــة 
أثمرت نتائجها في التعامل مع مشاكل 
ومالحظات نقابة األئمة واملؤذنني وهو 
ما سهل علينا الكثير من معاناة العمل 

وساهم في إيجاد احللول املناسبة.

وأعتبر الفوزان أن النهج الذي سلكه 
ــر األوقـــاف فــي التعامل مــع جميع  وزي
ــوزارة أسلوب مهني وعلمي  قطاعات ال
ــد فــي نفس الــوقــت حرص   ممنهج، وأك
الوزير على سرعة التفاعل والتعامل مع 

مشاكل وقضايا موظفي األوقاف.

ــر الــشــؤون االجتماعية  ــدر وزي أص
سعد اخلــراز قــرارا باستحداث إدارة 
جديدة للرقابة على احلضانات اخلاصة 

في قطاع التنمية االجتماعية.
وأوضــحــت وكــيــل وزارة الــشــؤون 
االجتماعية باالنابة هناء الهاجري أن 
الهدف من استحداث اإلدارة اجلديدة هو 
مواكبة التوسع احلاصل في احلضانات 
اخلاصة التي جتاوزت أعدادها الـ 600 
حضانة، فضال عن أنــه من املتوقع ان 

يحدث مزيد من التوسع فيها مستقبالً.
وكشفت الهاجري أنــه سيتم وقف 
استقبال الطلبات اجلديدة لترخيص 
احلضانات اخلاصة حتى يكتمل إنشاء 
اإلدارة اجلديدة والتي تتبع تنظيميا 
قطاع التنمية االجتماعية ويتبعها 
عــدد مــن الــوحــدات هــي مراقبة رقابة 
ــي تشرف  ــت ــات اخلــاصــة ال ــان ــض احل
على أربعة اقسام هي قسم تراخيص 
احلــضــانــات اخلــاصــة وقــســم تفتيش 
احلــضــانــات اخلــاصــة والــقــســم املالي 

وقسم الشكاوى والتظلمات.
وذكـــرت الهاجري انــه وفقا للقرار 
الوزاري اجلديد بشان استحداث ادارة 
الرقابة على احلضانات اخلاصة سيتم 
استبدال االختصاص التنظيمي من ادارة 
املرأة والطفولة من خالل دور احلضانات 
ونوادي االطفال ليصبح من خالل دور 
نــوادي االطفال كما سيتم الغاء بعض 
االختصاصات من أدارة املرأة والطفولة 
ــدار التراخيص  منها تلقي طلبات إص
ــات اخلــاصــة  ــان ــض بــإنــشــاء دور احل
طبقا الحــكــام الئــحــة دور احلضانة 
وإصـــدار هــذه التراخيص وجتديدها 

بالتنسيق مع اجلهات املختصة فضال 
عــن إلــغــاء بعض االخــتــصــاصــات من 
مراقبة املـــرأة والطفولة مثل متابعة 
تلقي طلبات إصدار التراخيص إلنشاء 
دور احلضانة اخلاصة واتخاذ الالزم 
بشأنها بالتنسيق مع االدارة واجلهات 

املختصة.
ــه سيتم  ــى ان ـــارت الــهــاجــري ال وأش
ايضا مبوجب صدور قرار انشاء االدارة 
اجلــديــدة لــلــرقــابــة عــلــى احلــضــانــات 
اخلاصة إلغاء قسم رقابة احلضانات 
اخلاصة التابع ملراقبة املرأة والطفولة 
بــادارة املــرأة والطفولة بقطاع التنمية 
االجتماعية وتوزيع اختصاصاته على 

ادارة الرقابة على احلضانات اخلاصة.

هناء الهاجري

فهد الشعلة مستقبال رئيس نقابة االئمة والوفد املرافق له

1240 كرتونًا  مركز اإلبداع اللغوي الكويتي: 
من املوسوعة اإلمالئية ألطفال سوريا

70 موظفًا  وكيلة »املواصالت« كرمت 
متميزًا من قطاع البريد 

أعــلــن مــديــر مــركــز اإلبـــداع اللغوي 
الكويتي ومؤلف )املوسوعة اإلمالئية 
للصغار( حــمــزة اخلــيــاط الــتــبــرع ب 
)1240( كرتونا من املوسوعة اإلمالئية 
لألطفال السوريني الدارسني في األردن 
بالتعاون مــع جمعية الــهــالل األحمر 

الكويتي.
وقال اخلياط لوكالة األنباء الكويتية 
)كــونــا( امــس عقب تسليم املوسوعة 
ــة جلــمــعــيــة الـــهـــالل األحــمــر  ــي ــالئ اإلم
الكويتي ان االطفال السوريني بحاجة 
ــى تعلم اللغة العربية وقواعدها  إل
مشيدا بجهود اجلمعية فــي متابعة 
األطــفــال فــي كــل الــنــواحــي التعليمية 

والصحية واالجتماعية.
وأعـــرب عــن شكره لرئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك احلمد 
الصباح على مبادرته وتبرعه بطباعة 
20 ألف نسخة من املوسوعة اإلمالئية 
للصغار وتوزيعها باملجان على طلبة 
الكويت وخارجها وكذلك وزير التربية 
الدكتور حامد العازمي على متابعته 
وتذليل الصعوبات لتخرج املوسوعة 

بأفضل صورة.
وأضــــاف أن املــوســوعــة اإلمــالئــيــة 
للصغار هــي مـــادة تعليمية ونشاط 
كــتــابــي تــرفــيــهــي يحفز عــلــى التعلم 
النشيط ويضفي على املتعلم أجواء من 
التسلية واملتعة الذهنية إضافة إلى 
تنمية ثقة املتعلم بنفسه وجعله أكثر 
قابلية للتعلم واإلبــداع بطرق مختلفة 
عن الكتب اإلمالئية األخرى في الوطن 

العربي.

وعــن مركز اإلبـــداع اللغوي اوضح 
اخلياط انه مركز كويتي للتدريب األهلي 
مت تأسيسه بهدف تقوية وتأسيس 
تالميذ املرحلة االبتدائية والتحضيرية 
في الكتابة واللغة العربية واحلساب 
ــدة ومــبــتــكــرة في  ــدي بــاتــبــاع طـــرق ج
التدريس وإيصال املعلومات لألطفال 

بصورة سهلة وسلسة.
من جانبها قالت األمينة العامة في 
جمعية الــهــالل األحــمــر الكويتي مها 
البرجس في تصريح مماثل ل)كونا( ان 
اجلمعية حريصة على التعليم السيما 
لألطفال السوريني مشيدة بجهود مدير 
مركز اإلبـــداع اللغوي حمزة اخلياط 

وتبرعه ملصلحة األطــفــال السوريني 
ـــدت البرجس  الدارسني في األردن.وأك
ــب التعليمي  ــان ــاجل أن االهــتــمــام ب

والنفسي لــألطــفــال لــه دور كبير في 
تخفيف معاناتهم وآالمهم بسبب تركهم 

ملدارسهم نتيجة الصراع في سوريا.

ـــنـــت وكـــيـــلـــة وزارة  اعـــل
ـــالت املــهــنــدســة خلود  ـــواص امل
الشهاب تكرمي ٧0 موظفاً متميزاً 

في قطاع البريد. 
وقالت الشهاب أن هذا التكرمي 
ــال املتميزة  ــم يــأتــي نظير االع
التي قاموا بها أثناء عطلة عيد 
األضحى املبارك والتي أدت إلى 

منع تكدس الطرود البريدية . 
وأكـــدت الــشــهــاب أن وزارة 
املــواصــالت ال تــألــوا جــهــداً في 
تــكــرمي أي مــوظــف يــقــوم بعمل 
متميز ويــخــدم الصالح العام 
انــطــالقــاً مــن خطة العمل التي 
ــوزارة لتوفير البيئة  تتبناها ال
ـــداع والــتــمــيــز  ـــإب ــة ل ــاســب املــن

خلود الشهابواإلنتاج.

جانب من عملية نقل املوسوعات بالتعاون مع الهالل االحمر
العوضي تشيد بإعفاء »املواصالت« ذوي 

اإلعاقة من دفع الرسوم احلكومية
أشادت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
الدكتورة شفيقة العوضي بقرار وكيل وزارة املواصالت 
م.خلود شهاب بتفعيل مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 

في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 وأوضحت الدكتورة العوضي في تصريح صحافي 
أن وزارة املواصالت شكلت فريق عمل لتفعيل نص املادة 
اخلاصة بإعفاء ذوي اإلعاقة من دفع الرسوم احلكومية 
مقابل اخلدمات العامة على ضوء القوانني واللوائح 

املعمول بها مبا يحقق تطبيق القانون.
 وثمنت العوضي اهتمام وزارة املواصالت باألشخاص 
ذوي اإلعاقة، مبينة أن هذا القرار أتى بعد عقد العديد 
مــن االجتماعات املكثفة بــني الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة ممثلة في إدارة الشؤون القانونية وبني 
املسؤولني في وزارة املواصالت متهيدا العتماد الصيغة 

شفيقة العوضيالنهائية لقرار اإلعفاء من الرسوم احلكومية.

28 مخالفًا لقانون اإلقامة ضبط 
خالل حملة أمنية في »العاصمة«

أســفــرت حملة أمــنــيــة مفاجئة في 
محافظة العاصمة )نقعة الشمالن( عن 
ضبط شخصني في حالة سكر وأربعة 
ــاص مــخــالــفــني لــقــانــون اإلقــامــة  ــخ أش
وخمسة أشخاص منتهية إقاماتهم و19 
ــدون إثــبــات، ومتــت إحالتهم  شخصاً ب

إلى جهات االختصاص التخاذ اإلجراء 
القانوني الالزم بحقهم.

وأشـــارت اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعـــالم األمــنــي بـــوزارة الداخلية إن 
مديرية أمــن محافظة العاصمة نفذت 
احلملة بقيادة مدير عام أمن العاصمة 

باإلنابة ومدير العمليات والــدوريــات 
وبالتعاون مــع اإلدارة العامة خلفر 

السواحل.
وشـــددت على أن احلــمــالت األمنية 
واملرورية املفاجئة مستمرة على مدار 
ــي احملــافــظــات الــســت كافة  الساعة وف

لضبط املخالفني واملطلوبني واخلارجني 
ــت باملواطنني  ــاب ــون.  وأه ــان ــق عــلــى ال
واملقيمني التعاون مع رجال األمن بعدم 
إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانني 
أو مطلوب للعدالة جتنباً للوقوع حتت 

طائلة القانون. 

وفق إحصائية ادارة التدقيق واملتابعة الهندسية ببلدية حولي 

380 معاملة هندسية  العجمي : 
 19 وقطع  التيار الكهربائي عن 

عقارًا لسكن العزاب في يوليو
كشفت ادارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن حتقيق 
العديد من االجنازات الدارة التدقيق و املتابعة الهندسية بفرع 
بلدية محافظة حولي خالل شهر يوليو املاضي ، مشيرة الى انه 

قد مت اصدار 380  معاملة  .
ــح مدير ادارة التدقيق و املتابعة  وفــي هــذا السياق اوض
الهندسية مبارك العجمي بأن االدارة قامت بإصدار 102    شهادة 
اوصــاف الكترونية ،    77 معاملة انهاء اشــراف الكتروني ،  
128   معاملة للمحالت ، 7  معامالت إيصال تيار كهربائي ،   
23 معاملة إيصال تيار كهربائي الكتروني ، 12  معاملة إنهاء 
اشراف ، شهادة واحده ملن يهممه االمر، 19 معاملة لقطع التيار 
الكهربائي ، 3 معامالت ترخيص و جتديد ) احلضانات / املعاهد 

/ فرع البنك ( الى جانب طلب عدد 8 معامالت اليصال هاتف .
ودعــت إدارة العالقات العامة اجلمهور في حال وجــود أي 
شكوى تتعلق بالبلدية بعدم الــتــردد باالتصال على اخلط 
الساخن 139 او التواصل عبر حساب البلدية مبواقع التواصل 
االجتماعي @ وسيتم اتخاذ اإلجـــراءات حيالها على الفور 

kuwmun.
مبارك العجمي

حمزة اخلياط

غالف املوسوعة


