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�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد وامل�ست�شار د .فهد العفا�سي

�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد والقارئ ال�شيخ فهد الكندري

وزي����ر األوق������اف ق����ام ب���زي���ارة ت��ف��ق��دي��ة مل��رك��ز ب��ل�ال ب���ن رب����اح ال��رم��ض��ان��ي وت���ق���دم ج��م��وع امل��ص��ل�ين إلح���ي���اء ل��ي��ل��ة  23رمضان

العفاسي :تسخير اإلمكانات لتوفير أجواء روحانية باملساجد واملراكز الرمضانية

خالد الرو�ضان والفريق �أول م� .أحمد النواف واخلالد

�أكد وزير العدل ووزير الأوق��اف وال�ش�ؤون اال�سالمية امل�ست�شار د .فهد
العفا�سي حر�ص «االوق��اف» على توفري جميع االمكانيات والت�سهيالت
الالزمة يف امل�ساجد واملراكز الرم�ضانية املنت�رشة يف انحاء البالد لتحقيق
�سبل الراحة للم�صلني الداء فرائ�ضهم بخ�شوع وطم�أنينة.
وقال الوزير العفا�سي خالل جولة تفقدية مل�سجد بالل بن رباح التابع
ملحافظة حويل رافقه خاللها وزي��ر التجارة وال�صناعة خالد الرو�ضان
ووكيل وزارة االوقاف م .فريد عمادي والوكيل امل�ساعد لقطاع امل�ساجد داود
الع�سعو�سي �إن الوزارة ال ت�ألو جهدا يف تقدمي كل الت�سهيالت التي من �ش�أنها
توفري �أجواء روحانية للم�صلني خ�صو�صا ونحن يف هذه الليايل املباركة

امل�ست�شار د .فهد العفا�سي وخالد الرو�ضان وم .فريد عمادي

التي يت�ضاعف فيها الأجر والثواب.
و�أ�ضاف :من خالل اجل��والت والزيارات التي قمت بها مع امل�س�ؤولني
يف ال��وزارة وجدت م�ستوى الرتتيب والتنظيم واخلدمة املقدمة للم�صلني
على �أعلى درجة من اجلهوزية واال�ستعداد وهذا يدل على التجهيز املبكر
للقائمني على املراكز الرم�ضانية ال�ستقبال ال�شهر الكرمي.
درع التميز
كما �أه��دى مدير �إدارة م�ساجد حمافظة حويل الرئي�س العام للمراكز
الرم�ضانية الأربعة يف املحافظة د .خالد احلي�ص درع التميز لوزير الأوقاف

جانب من �أداء �صالة القيام يف م�سجد بالل بن رباح مبنطقة ال�صديق

أكد أن املكتب الهندسي سيكون بلدية مصغرة بإصدار الترخيص واستالم احلدود وإيصال التيار

امل �ن �ف��وح��ي :ن ��ؤ ّي ��د االس �ت �ق�ل�ال امل ��ال ��ي ل�ل�م�ج�ل��س البلدي

وج��ود «هيئات خرجت بقانون ،والبلدية
�أعلن مدير عام بلدية الكويت املهند�س
التزمت بالقانون ،و�سلمت كافة اجلهات
�أحمد املنفوحي ت�أييد البلدية اال�ستقالل املايل
املعنية االخت�صا�صات املنوطة بها» ،الفتا �إىل
للمجل�س البلدي ،مبينا �أن «ف�صل امليزانية
«انتقال اخت�صا�صات الغذاء �إىل هيئة الغذاء
موجود كباب من �ضمن �أب��واب امليزانية،
والتغذية ،وك��ان �آخرها �إدارة الرقابة على
كما �أننا نطمح لأن يكون هناك ف�صل كامل،
الأغذية يف املحافظات� ،إ�ضافة الخت�صا�ص
�إ�ضافة لذلك هناك مراجعة لقانون البلدية
امل�سالخ ،والأغذية امل�ستوردة».
 33ل�سنة  ،2016حيث �ستقدمه البلدية
وك�شف املنفوحي عن «تن�سيق قائم مع
ملجل�س الوزراء لعر�ضه على جمل�س الأمة».
الهيئة العامة للطرق لنقل االخت�صا�ص
وق����ال امل��ن��ف��وح��ي يف خ��ت��ام ال��ب��ط��ول��ة
املنوط بها ،وبالتايل البلدية جادة يف تطبيق
الرم�ضانية لكرة القدم والتي انتهت بفوز
القانون ،ور�أي البلدية نحتفظ به لنف�سنا يف
ف��ري��ق �إدارة اجل��ن��ائ��ز ودف���ن امل��وت��ى على
وج��ود مثل هذه الهيئات ،ومع ذلك البلدية
«العالقات العامة»� ،إن البلدية �أقامت لل�سنة
ملتزمة يف تطبيق القانون».
الثالثة على ال��ت��وايل دورت��ه��ا الرم�ضانية،
ويف �ش�أن حتويل البلدية ب�شكل كلي �إىل
بهدف التقاء زم�لاء العمل يف جو تناف�سي،
بعيدا عن روتني العمل املعتاد ،م�ؤكدا �أن هذه م� .أحمد املنفوحي
نظام الرتا�سل االلكرتوين ،قال «املرحلة الأوىل
�شارفت على االنتهاء ،ولقا�ؤنا مع املكاتب
التجمعات مهمة جدا �سواء من جانب املتعة
البلدية ستشهد شهر أكتوبر املقبل الهند�سية �سيكون الأ�سبوع املقبل لو�ضع
�أو املناف�سة ال�رشيفة يف كرة القدم.
و�أ�ضاف «يف ال�سنوات املقبلة �سيكون هناك نقلة نوعية في األداء االلكتروني النقاط على احل���روف ،باعتبار �أن املكتب
الهند�سي �سيكون عبارة عن بلدية م�صغرة،
ترتيب وتنظيم �أكرب لهذه الدورة ،ال�سيما �أن
النجاح هو وجود مثل هذه التجمعات التي ت��رخ��ي��ص امل��ط��اع��م ف��ي أب���و فطيرة ميلك �أحقية �إ���ص��دار الرتخي�ص وا�ستالم
احل��دود و�إي�صال التيار الكهربائي بنظام
يتم خاللها تبادل الآراء الودية بعيدا عن
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الديجيتال �سريف�س» ،م�ؤكدا �أن «البلدية
�أجواء العمل ،وهذا الأمر بحد ذاته هدف من
ال���ن���ظ���ام ال���س���اب���ق  2500م��ت��ر مربع �ست�شهد �شهر اكتوبر املقبل نقلة نوعية يف
�أهداف �إقامة هذه البطوالت».
الأداء االلكرتوين».
وت��اب��ع �أن «البلدية ك��ان لديها فريق
وعن خمالفة �إقامة املطاعم يف �أبو فطرية
ريا�ضي مميز على مدى �سنوات م�ضت ،لطاملا
كان يغذي الأندية الريا�ضية واملنتخب بالالعبني ،م�شريا �إىل وجود خطة و�أبو احل�صانية ،قال �إن «ترخي�ص املطاعم يف �أبو فطرية م�سموح ،و�إن كانت
املطاعم قائمة على النظام ال�سابق  2500مرت مربع يجوز ،والآن هي 10
لدى العالقات العامة لإعادة فريق البلدية ملكانه احلقيقي يف ال�صدارة».
وحول �إعادة دمج بع�ض الإدارات مع البلدية ك�إدارة الأغذية� ،أ�شار �إىل �آالف مرت مربع ،فجميعها �رشيط �ساحلي».

د .خالد احلي�ص يقدم درع التميز �إىل امل�ست�شار د .فهد العفا�سي

وال�ش�ؤون اال�سالمية امل�ست�شار د .فهد العفا�سي ،حيث ادى د .فهد العفا�سي
وم .فريد عمادي وداود الع�سعو�سي �صالة القيام يف ليلة  23من �شهر
رم�ضان يف م�سجد بالل ،يف اجواء اميانية جميلة � ّأم فيها املتهجدين يف االربع
ركعات الأوىل ال�شيخ يعقوب عبدالهادي واالربع االخرية مع الوتر ال�شيخ
فهد الكندري.
و�أع���رب د .خالد احلي�ص ع��ن �سعادته ب��زي��ارة ال��وزي��ر والوكيلني
وانطباعاتهم االيجابية حول العر�س االمياين املهيب الذي كان �سيد امل�شهد
يف م�سجد ب�لال بن رب��اح ،حيث عمر ب��االف امل�صلني داخ��ل امل�سجد ويف
ال�ساحات اخلارجية ،وكان ملحوظا تعاون كل اجلهات العاملة الخراج

هذا العر�س الإمي��اين ب�شكل لفت انظار اجلميع وحاز اعجابهم ،مو�ضحا
ان ذلك بف�ضل اهلل ثم رعاية �سمو ويل العهد وجهود ال�شيخ مبارك الفي�صل
وفرق العمل داخل امل�سجد .وتابع :حر�صنا على تكرمي الوزير بدرع التميز
مبنا�سبة امتام ادارة م�ساجد حويل خم�سة �أعوام على ح�صولها على جائزة
االدارة املتميزة على م�ستوى الوزارة وفقا للنموذج االوروبي وفوز مديرها
بدرع املدير املتميز �أي�ضا.
هذا ،و�أدى االف امل�صلني يف املراكز الرم�ضانية االخرى التابعة الدارة
م�ساجد حمافظة حويل �صالتي الرتاويح والقيام يف تلك الليلة ومنها :م�ساجد
مو�ضي بال�صديق واملزيني بال�شعب وم�سجد جابر العلي بال�شهداء.

