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الكندري :سيكون رافد ًا مهم ًا في حتقيق رسالة الوزارة

وزير األوقاف يفتتح مبنى الوزارة اجلديد
قال وزي��ر الشؤون االجتماعية ووزي��ر األوق��اف والشؤون
اإلسالمية عيسى الكندري ،أن مبنى الوزارة اجلديد يعد صرحاً
إسالمياً فريدا ً من نوعه ،إذ مت بناؤه على الطراز اإلسالمي الذي
يتناسب مع طبيعة عمل الوزارة ومع رؤيتها في الريادة عاملياً
بالعمل اإلسالمي.
وأكد الكندري في تصريح صحفي أمس ،عقب افتتاح مبنى
ال��وزارة اجلديد ،أن مبنى ال��وزارة اجلديد سيكون راف��دا ً مهماً
في حتقيق رسالة ال��وزارة بترسيخ قيم الوسطية واألخ�لاق
اإلسالمية ونشر الوعي الديني والثقافي والعناية بالقرآن
الكرمي والسنة النبوية ورعاية املساجد وتعزيز الوحدة الوطنية
عبر تنمية املوارد البشرية وفقا ً ألفضل املمارسات.
وأشاد باجلهود املبذولة من وكيل وزارة االوقاف والوكالء
املساعدين في دعم وتشجيع العاملني في ال��وزارة على التميز
واإلب��داع في مختلف أنشطة ومجاالت عمل ال��وزارة وتشجيع
امل��ب��ادرات التطويرية التي تقوم بها القطاعات واإلدارات
واألقسام واملراكز.
ودعا الكندري قياديي ال��وزارة إلى تسهيل اإلج��راءات على
املراجعني وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه املراجعني أو
العاملني في الوزارة.
من جانبه قال وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية فريد
عمادي في تصريح مماثل :إن مبنى ال��وزارة اجلديد يعد معلماً
معمارياً في البالد ،إذ يتصف باألصالة واحياء روح التراث
اإلسالمي.
وأوضح أن املبنى اجلديد يستوعب اإلدارات املوجودة سابقا ً،
إضافة إلى عدد من املباني واالدارات اخلارجية ،مؤكدا ً حرص
ال��وزارة على االنتقال بأسرع ما ميكن مع نقل األث��اث احلالي
توفيرا ً للمال العام واملخصص لتأجير مباني الوزارة احلالية.
وذكر أن املبنى يقع على مساحة تقدر بحوالي  26ألف متر
مربع تشمل مبنى ال��وزارة مبساحة  12ألف متر مربع وبعدد
طوابق يصل إلى  20طابقا ً في املبنى املتوسط من املشروع ،مبينا ً
أن املبنى يضم مسجدا ً بطاقة استيعابية تصل لـ  2950مصلي.
وأعرب عمادي عن متنياته بأن يحقق هذا الصرح اإلسالمي
املميز أهداف الوزارة اإلستراتيجية ويشكل بيئة عمل مشجعة
جلميع موظفي الوزارة ويكون دافعا ً لهم لبذل اجلهد والعطاء.

وزير األوقاف يفتتح املبنى اجلديد

جولة داخل املبنى

«إحياء التراث» تنظم ملتقى ثقافي ًا حاف ًال بالدروس
التوجيهية لألسرة والنشء
تقيم جمعية إحياء التراث اإلسالمي وحتت
شعار ( أف�لا تبصرون ) ملتقى ثقافي يتضمن
سلسلة من الدروس التوجيهية لألسرة والنشء،
وال��ت��ي تتناول ج��وان��ب مختلفة ألهمية ال��دور
التربوي واحل��ل��ول األس��ري��ة ف��ي مواجهة م��ا قد
يعرض من مشاكل تهم األسرة  ،والذي سيشرف
عليه فرع اجلمعية في منطقة العمرية .
وم��ن ذل��ك محاضرة بعنوان( :حلول أسرية
الكترونية مبتكرة ) يلقيها الشيخ د .صالح
السعيد ي��وم غد األرب��ع��اء ،واحمل��اض��رة الثانية
حول( :دليل اآلباء في استقامة األوالد ) وسيلقيها

الشيخ د .ناصر السهو الشمري ي��وم األربعاء
املوافق 2021/3/3م  .وقد سبق وأن مت تنظيم
محاضرة بعنوان( :دور حلقات التحفيظ واملراكز
التربوية ف��ي توجيه ال��ن��شء ) ،وال��ت��ي ألقاها
الشيخ جاسم املسباح – رئيس جمعية املاهر
بالقرآن .علماً بأن جميع احملاضرات ستبث في
متام الساعة ( )8مساء على حساب االنستغرام
@ .d3wa_omaryaمن جانب آخر تنظم جلنة
الدعوة واإلرش��اد في اجلهراء التابعة للجمعية
درس��اً أسبوعياً بعنوان( :حق اخل��ادم واألج��ي )
يلقيه الشيخ د .عوض بن يحيى املعاون كل يوم

خميس الساعة ( )8مساء على البث املباشر للجنة
عبر االنستغرام @. torathjahraa
ودع��ت اجلمعية اجلمهور الكرمي للمشاركة
في فعاليات احملاضرات وال��دروس التي تقيمها،
األمر الذي يعود عليهم بالنفع والفائدة في دينهم
ودنياهم.
اجل��دي��ر بالذكر أن جل��ان ال��دع��وة واإلرش���اد
التابعة للجمعية تتولى مسئولية نشر الكلمة
الطيبة في املجتمع ،والتصدي باحلكمة واملوعظة
احلسنة لعوامل االنحراف العقائدي واألخالقي
التي تستهدف قيم ومثل املجتمع،

alwasat.com.kw
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بلدية «اجلهراء» ترفع  38سيارة مهملة
أعلنت إدارة العالقات العامة
في بلدية الكويت عن قيام إدارة
النظافة العامة وإشغاالت الطرق
بفرع بلدية محافظة اجلهراء ،تنفيذ
جوالت ميدانية مبناطق الصليبية
وسعد العبدالله واجلهراء لرفع كل
ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه
املنظر العام للمحافظة من خالل
رفع السيارات املهمله والسكراب
من الساحات والشوارع وامليادين
العامة.
وأوض���ح م��دي��ر إدارة النظافة
العامة وإش��غ��االت ال��ط��رق بفرع
بلدية احملافظة فهد القريفة ،بأن
ال��ه��دف م��ن اجل����والت امل��ي��دان��ي��ة
املكثفة رص��د املخالفني وإت��خ��اذ
كافة االجراءات القانونية بحقهم ،
الفتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة
النظافة العامة يولي إهتماما بالغا
برفع مستوى النظافة باملناطق
التي تقع حتت مسئوليته ،فضال
عن رفع كل ما يشوه املنظر اجلمالي
وي��ع��م��ل ع��ل��ى إش���غ���ال ال��ط��ري��ق
بجميع امل��ن��اط��ق وذل���ك م��ن خالل
اجل��والت امليدانية ال��دوري��ة التي
يقوم بتنفيذها للحفاظ على املنظر
احلضاري للمحافظة.
وأك��د القريفه على أن الفريق
الرقابي ب���إدارة النظافة العامة
وإش��غ��االت ال��ط��رق ي��ق��وم بتنفيذ
ج���والت م��ي��دان��ي��ة دوري����ة لرصد
ال���س���ي���ارات امل��ه��م��ل��ه وال���ق���وارب
ب��ال��س��اح��ات وال���ش���وارع وي��ق��وم
بالتعامل معها على الفور بوضع
ملصق (( Xوب��ع��د إن��ت��ه��اء امل��دة
ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��وض��ع امل��ل��ص��ق يتم
رفعها بعد إتخاذ كافة اإلج��راءات

رفع سيارة مهملة

ال���ق���ان���ون���ي���ة ،م��ش��ي��را ف���ي ه��ذا
اخلصوص إلى أن اجلوالت أسفرت
عن رف��ع  38سيارة مهملة متثلت
في رفع  15سيارة من قبل الفريق
ال��رق��اب��ي مب��رك��ز الصليبية و13
س��ي��ارة مبركز سعد العبدالله و
 10سيارات مبركز اجلهراء وقد مت
إرسالهم إلى موقع حجز السيارات

ف��ي البلدية .وأش���ار إل��ى تواصل
اجل��والت امليدانية من قبل الفريق
الرقابي ب���إدارة النظافة العامة
وإش��غ��االت ال��ط��رق ،مبينا في هذا
اخل��ص��وص ع��دم ت��ه��اون الفريق
الرقابي في إتخاذ كافة اإلج��راءات
القانونية حيال املخالفني لالئحة
النظافة العامة وإشغاالت الطرق.

تتمات

الدوام بنسبة
وقرر تكليف كل من وزارة الداخلية ،اإلدارة العامة للجمارك
تنفيذ ما جاء في القرار ،ويعمل به اعتبارا ً من يوم األربعاء حتى
يوم السبت املوافق .2021/3/20
وكلف مجلس ال��وزراء الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق
مــع كــل مــن وزارة الداخلية ،وزارة الصحة ،اللجنة األوملبية
الكويتية باتخاذ اإلج��راءات الكفيلة لتطبيق اآللية املقدمة من
قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة األوملبية الكويتية بشأن
الضمانات املقترحة لتطبيق االشتراطات الصحية على املنشآت
الرياضية والرياضيني خالل ممارسة النشاط الرياضي في
البالد.
كما ق��رر املجلس تشكيل جلنة مشتركة برئاسة وزارة
الداخلية وعضوية كل من وزارة الصحة ،اإلدارة العامة للطيران
املدني لإلشراف على آلية تطبيق احلجر املؤسسي املطبق على
كافة القادمني إلى البالد.

