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الصحافة أصبحت غير محايدة ولها وجهة نظر واحدة

• اإلعالمي
جابر نصار

جابر نصار لتلفزيون «الشاهد»:
مجلس األمة لم ينجز شيئ ًا للرياضة
مشواري الصحافي هيأني لغوي ًا وفكري ًا
 ...ولست مهتم ًا باألمور السياسية

ق��ال الإع�لام��ي جابر ن�صار �إن��ه مل
يطمح للعمل خارج الكويت ،و�أنه
يكتب وجهة نظره مهما كان الثمن،
و�أ���ض��اف يف لقائه على تليفزيون
«ال�شاهد» مع الإعالمي جعفر حممد
يف برنامج «و�سع �صدرك» �أن جمل�س
االم��ة مل ينجز �شيئ ًا للريا�ضة مع
وجود املباين واملالعب املتهالكة،
فالريا�ضة الكويتية حتتاج الى عمل
د�ؤوب
والى تفا�صيل اللقاء:
• ما الذي اختلف من القلم والتغطيات
ال�صحافية عن التليفزيون؟
 ال�صحافة لي�ست كما يف ال�سابقل��ذل��ك مل ت��ع��د م��غ��ري��ة يل� ،آخ��ر
حمطة يل كانت يف «الوطن» ثم �إلى
«الو�سط» ،و�أ�صبحت ال�صحافة غري
حمايدة ولها وجهة نظر واحدة،
ولذا مل �أتابع ال�صحافة من � 13سنة،
ولكني اعتز مبا مررت به يف م�شوار
ال�صحافة ،ولها دور كبري يف تهيئتي
لغوي ًا وفكري ًا
• كنت جريئ ًا ج��د ًا عندما كتبت يف
ال�صحافة الريا�ضية هل هذه �شخ�صية
جابر �أم توجهات جريدة؟
 ال هذه هي �شخ�صيتي ،ف�أنا �أكتبوجهة نظري طاملا يف احل��ق ،لكن
م�شكلتنا الآن يف الكويت هي كلمة
«اي�ش يقولون النا�س» وه��ذا �أكرب

خط�أ.
• ما الذي حدث يف ال�سنوات الع�رش
الأخرية يف الإعالم الريا�ضي؟
 اختلفت النفو�س� ،سابقا ،كنانختلف يف وجهة النظر ،لكن هذا مل
يكن مينع ان نلتقي يف �أي مكان ب�سبب
طيبة النفو�س.
• هل تختلف يف الق�ضايا مع مطلق
ن�صار؟

• جابر نصار متحدثا ً للزميل جعفر محمد

 هو �أخي الأكرب احرتمه و�أقدره ولكنلي�س بال�رضورة �أن نكون لدينا نف�س
وجهة النظر .
• كيف كانت الأجواء يف العائلة؟
 �أمي هي من �صنعت جابر ن�صار،حتى �أين �أ�صبحت �أحب كل ما حتبه
�أمي ،فالأم ال تعو�ض �أبد ًا ب�شيء.
• كان هناك بع�ض الهجوم عليك يف
بع�ض الفرتات من بع�ض الأ�صدقاء

محليات

كيف كنت تتعامل مع هذه الأمور؟
 �أنا مل �أكن �ضعيفا يوم ًا ،ودائما �أردعلى من يهاجمني طاملا باحلق.
• هل مازالت عالقتك مع ال�صحافة يف
الدول اخلليجية م�ستمرة؟
 نعم ،يوجد ل��دي عالقات كثريةعلى م�ستوي اخلليج ،فعالقتي مع
ال�سعوديني طيبة الى الآن والقطريني
يف ال�سنوات الأخرية.

• ملاذا ال تكتب يف ال�سيا�سة؟
 ال�سيا�سة فيها عمق كبري وميكن �أنتفقد عالقاتك مع الكل� ،أنا ال اهتم
بالأمور ال�سيا�سية لأين غري متمكن
فيها .و�أ�ؤمن بالتخ�ص�ص �أكرث.
• ما هو تقييم جابر ن�صار للربامج
الكويتية الريا�ضية احلالية؟
 برامج «البني �شوطني» �أ�صبحت�أف�ضل مما كانت يف ال�سابق ،ولكن
امل�شكلة الآن �أن هناك �آراء كثرية
وباجتاه فرد واحد.
• هل املجتمع من حولك مازال كما
هو ام انتقل �إل��ى ع��امل ال�سو�شيال
ميديا؟
 ال بالت�أكيد اختلفت الأمور ،اجليلالأول �أف�����ض��ل بكثري ،فالعالقات
االج��ت��م��اع��ي��ة الآن �أ���ص��ب��ح��ت عرب
الر�سائل ،ولكن املجتمع ال ي�ؤثر
علي.
• هل ح�صلت على عقود احرتافية
حقيقية من اخلارج؟
 ال يوجد لدي طموح �أن �أذهب خارجالكويت
• كيف ترى بلدك الكويت؟
 الوطن هو الأ�سا�س والأ�صل ،و�إذا�س�ألتني عن ر�أي��ي ف�أنا مع �إ�سقاط
ال��ق��رو���ض ،وبالن�سبة ال���ى ملف
الريا�ضة ،فالريا�ضة الكويتية
حتتاج الى عمل د�ؤوب.

«اإلعالم» تطلب زيادة طوابق

مبناها اإلداري
كتب �ضاحي العلي:

دع��ت وزارة الإع��ل�ام بلدية
الكويت �إل��ى املوافقة على
زي���ادة �أدوار م����شروع مبنى
ال�����وزارة الإداري مبنطقة
ال�شويخ من �ستة �إلى ثمانية
ط��واب��ق وط��اب��ق�ين ك�رسداب
ملواقف ال�سيارات.
وق���ال وك��ي��ل وزارة الإع�ل�ام
بالتكليف حممد العوا�ش
ملدير عام البلدية انه نظر ًا
الحتياجات قطاعات الوزارة
لعدد �أكرث من الأدوار املقرتحة
�سابق ًا واملتمثلة يف  6طوابق

ارت��أى �أع�ضاء الفريق زيادة
عدد الأدوار �إلى  8طوابق وهو
وفق نطاق االرتفاع امل�رصح
به ،م�شري ًا �إلى موافقة الإدارة
العامة للطريان املدين على
االرتفاع املطلوب للمبنى وهو
 50م�تر ًا ع��ن م�ستوى �سطح
الأر�ض ،الفت ًا �إلى �أن م�ساحة
املوقع تبلغ  4800مرت مربع
لكل طابق.
وج��اءت املطالبة بالزيادة
ليت�سنى لوزارة الإعالم طرح
امل�رشوع على مكاتب هند�سية
ا�ست�شارية الختيار املكتب
امل�صمم للم�رشوع.

المطيري :تحرير مخالفتين

بقيمة  74ألف دينار في األحمدي

�أو�ضحت �إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن قيام �إدارة
ال�سالمة بالأحمدي بجولة تفقدية على ال�رشكات وامل�صانع باملنطقة
الربية جلنوب الكويت بهدف الت�أكد من �صالحية تراخي�ص ال�سالمة
والت�شوينات لتلك امل�شاريع.
ويف هذا ال�سياق �أو�ضح مدير �إدارة ال�سالمة بالأحمدي احلميدي
املطريي ان اجلولة ا�سفرت عن حترير خمالفتني بلغت قيمتهما 74
�ألف دينار لعدم جتديد ترخي�ص رخ�صة ال�سالمة والت�شوين من قبل
البلدية و 66تنبيها �شملت تعديات على �أمالك الدولة ورمي انقا�ض
البناء امام املنازل.
و�أ���ض��اف املطريي ان الإدارة اع��دت ج��دوال وف��ق ترتيب م�سبق
يركزعلى تكثيف احلمالت التفتي�شية على ال�رشكات وامل�صانع التي
ت�ستغل �أمالك الدولة دون وجه حق  ,منا�شدا �أ�صحاب امل�شاريع
وال�رشكات وامل�صانع ب�رضورة ا�ستخراج الرخ�ص الالزمة تفاديا
لتحرير املخالفات.
كما دعت �إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت �أ�صحاب ال�رشكات
وامل�صانع بااللتزام التام بلوائح وقوانني البلدية  ,ويف حال
وجود �أي ا�ستف�سار او �شكوى ميكنهم االت�صال باخلط ال�ساخن والذي
يعمل على مدار ال�ساعة او التوا�صل عرب مواقع التوا�صل االجتماعي
للبلدية.

خالل حملة مكثفة في محافظة مبارك الكبير

مدرسة الوفاء بنات أقامت حف ًال بمناسبة اليوم العالمي

«البلدية» :تحرير  8مخالفات إعالن

مقصيد :نسعى إلبراز إبداعات طالب

ومقاه وتوجيه  45إنذاراً
ٍ
لمحالت تجارية
ك�شفت �إدارة العالقات العامة
بالبلدية النقاب عن قيام االجهزة
الرقابية بفرع بلدية حمافظة
مبارك الكبري بتنفيذ حملة مكثفة
ع��ل��ى منطقة غ���رب �أب���و فطرية
احلرفية لفر�ض هيبة القانون على
املخالفني ،حيث ا�شتملت احلملة
الك�شف على املحالت التجارية
واملقاهي و�إزالة التعديات على
�أم�ل�اك ال��دول��ة ورف��ع االعالنات
الع�شوائية ،ف�ض ً
ال عن الت�أكد
من كافة الرتاخي�ص املمنوحة
من قبل البلدية والتي تر�أ�سها
مدير فرع بلدية حمافظة مبارك
الكبري م.فالح ال�شمري وم�شاركة
مدير �إدارة ال�سالمة م.مي�ساء
بو�شهري ،ومدير �إدارة التدقيق
ومتابعة خدمات البلدية �ضيدان
ال���ع���دواين ،وم��راق��ب النظافة
العامة خالد العازمي ،ومراقب
�إ�شغاالت الطرق خالد الفحمة،
ورئي�س ق�سم �إزال��ة املخالفات
م.م���اج���د امل���ط�ي�ري ،ورئي�س
فريق الطوارئ نا�رص الهاجري،
ورئي�س ق�سم متابعة املخالفات
الهند�سية م .هادي ال�صفار وعدد
من املفت�شني ومن �إدارة العالقات
العامة عبد الله الر�شيدي وحممد
عبد ال�شايف.
ويف ه��ذا ال�سياق �أك��د مدير فرع
بلدية حمافظة الفروانية م.فالح
ال�شمري �أن احلملة جاءت ا�ستكما ً
ال
للحمالت ال��دوري��ة التي نفذتها
االج��ه��زة الرقابية باملحافظة
لر�صد جميع املخالفات واتخاذ
االجراءات حيالها على الفور وفق ًا
للإطر القانونية ،ف�ض ً
ال عن �إزالة
جميع املخالفات والتعديات
�سواء خمالفات بناء �أو تعديات
على �أم�ل�اك ال��دول��ة ،ف�ض ً
ال عن
رفع م�ستوى النظافة باملحافظة
والق�ضاء على املظاهر ال�سلبية

التي باتت ت���ؤرق اجلميع� ،إلى
جانب غلق امل��ح�لات املخالفة
�إداري ًا باال�ضافة �إلى التعامل مع
�سكن العزاب ،م�ؤكد ًا �أنه �سيكون
هناك حمالت ا�ستباقية لر�صد
املخالفني للوائح و�أنظمة البلدية
لردعهم واتخاذ كافة االج��راءات
بحقهم دون تهاون.
و�أ�ضاف ال�شمري �أن �إدارة النظافة
العامة و�إ�شغاالت الطرق قامت
بتحرير  10خمالفات نظافة عامة
و�إ�شغاالت ط��رق طبقا للقرارات
الوزارية  190ل�سنة  2006و149
ل�سنة .2008
وذك��ر ب ��أن �إدارة ال�سالمة قامت
بتوجيه  14تنبيه ًا ت�ضمنت عدم
وج��ود رخ�صة �سالمة وت�شوين
باملوقع ،عدم و�ضع �سياج على
م��وق��ع ال��ع��م��ل ،جت���اوز م�ساحة
الت�شوين ،ع��دم مطابقة خمطط

• مسؤولو البلدية خالل احلملة

التنظيم للت�شوين ،و�ضع مواد
خارج حدود الق�سيمة وا�ستغالل
�أمالك الدولة.
وتابع �أن �إدارة التدقيق ومتابعة
خدمات البلدية قامت بتحرير 8
خمالفات �إعالن للمحالت التجارية
واملقاهي ت�ضمنت �إ�ضافة �إعالن
ب��دون ترخي�ص� ،إ�ضافة عالمة
جت��اري��ة ب���دون ترخي�ص وع��دم
جتديد ترخي�ص االعالن �إلى جانب
غلق حملني �إداري��� ًا ملخالفتهما
لوائح و�أنظمة البلدية.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن فريق الطوارئ
قام بتحرير  4خمالفات �إعالنات
ت�ضمنت ع��دم جت��دي��د ترخي�ص
االعالن �إلى جانب �إغالق  3حمالت
ملزوالتها ن�شاط ًا غري مرخ�ص
باال�ضافة �إلى توجيه � 4إنذارات
ٍ
تعد على �أم�لاك ال��دول��ة و�إزال��ة
حواجز ،ف�ض ً
ال عن رفع و�إزالة 44

�إعالن ًا ع�شوائياً.
ولفت �إلى �أن ق�سم �إزالة املخالفات
ق��ام بتوجيه  45ان���ذار ًا تنوعت
م��اب�ين تعد على ام�ل�اك الدولة
و���س�لام��ة واح�����ض��ار الرتاخي�ص
الهند�سية والزراعية.
ودعا ال�شمري �أ�صحاب املحالت
�إلى االلتزام بلوائح و�أنظمة البلدية
جتنب ًا للمخالفة والغرامة ،م�شدد ًا
على �أن االجهزة الرقابية بفرع
بلدية املحافظة �ستقوم بتطبيق
القوانني على املخالفني بكل حزم
ودون تهاون ومب�سطرة واحدة.
ومن جانبها دعت �إدارة العالقات
العامة اجلميع يف حال وجود اي
�شكوى تتعلق بالبلدية �إلى االت�صال
على اخل��ط ال�ساخن ال��ذي يعمل
على مدار ال�ساعة �أو التوا�صل عرب
ح�سابات البلدية مبواقع التوا�صل
االجتماعي.

وطالبات متالزمة الداون
كتب حم�سن الهيلم:

حث الوكيل امل�ساعد
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال�ترب��وي��ة
والأن�شطة في�صل مق�صيد
على �إب����راز �إب��داع��ات
طالب وطالبات متالزمة
الداون من خالل تنفيذ
ال��ع��دي��د م��ن الأن�شطة
املتعلقة بهذه الفئة،
م�شري ًا الى اهمية هذه
الفعاليات والتي ت�ساهم
يف تنمية وت�شجيع
التعليمية
مهاراتهم
�شاكر ًا جميع �أع�ضاء
ال��ه��ي��ئ��ة التدري�سية
واالداري����ة يف مدر�سة
الوفاء على اهتمامهم
وجهودهم املبذولة يف
هذا ال�سياق.
ج���اء ذل���ك م���ن خ�لال
احل���ف���ل ال�����ذي اق��ي��م
مبدر�سة الوفاء بنات
مبنا�سبة اليوم العاملي
ملتالزمة الداون والذي يوافق احلادي والع�رشين من
مار�س يف كل عام.
وجاء احلفل حتت رعاية وبح�ضور كل من الوكيل
امل�ساعد للتنمية الرتبوية والأن�شطة في�صل مق�صيد
وال��وك��ي��ل امل�ساعد للتعليم اخل��ا���ص والنوعي
د.عبداملح�سن احلويلة ،ومب�شاركة وفد من وزارة
التعليم والتعليم العايل القطرية برئا�سة مدير �إدارة
مركز معلومات الطلبة �إبراهيم الكواري.
ومن جانبه �أكد الوكيل امل�ساعد للتعليم اخلا�ص
والنوعي د.عبداملح�سن احلويلة �أهمية دمج هذه
الفئة مع كافة �أبناء املجتمع من خالل دعم مهاراتهم
وتطويرها مبا يرثي العملية الرتبوية� ,شاكر ًا جميع
القائمني على هذا احلفل ومن يدعم ابناءنا الطلبة يف
التعليم والرتبية ويف كل املجاالت.
ومن جهته ذكر مدير �إدارة مركز معلومات الطلبة
من وزارة التعليم والتعليم العايل بقطر �إبراهيم
الكواري �أن التعاون امل�ستمر بني وزارتي الرتبية
قائم على ا�سا�س االميان ال�شديد ب�أهمية دعم هذه
الفئة وتطوير مهاراتها ،مبين ًا ان هدف الزيارة

• فيصل مقصيد متحدثا ً

كان لأخذ وقيا�س التجربة من الكويت فيما يخ�ص
معادلة ال�شهادات املدر�سية.
وبدوره �أثنى مدير �إدارة الرتبية اخلا�صة د�.سلمان
الاليف على �إبداع ومتيز طالبات الداون يف مدر�سة
الوفاء اللواتي قدمن منوذجا مميزا يف املهارات
املكت�سبة عن طريق الو�سائل التعليمية التي
توفرها املدر�سة �شاكر ًا جميع القائمني على
هذه الفعالية ومتمني ًا مزيدا من التقدم والنجاح
لأبنائنا وبناتنا الطلبة.
و�ألقت مديرة املدر�سة فريدة العجمي كلمتها
مرحبة باحل�ضور.
ِ
هذه
و�أك���دت العجمي على �أهمية �إق��ام��ة مثل
الفعاليات تزامن ًا مع االحتفاالت العاملية بهذا
اليوم ،والتي ت�ساهم يف التوعية بحقوق �أطفال
متالزمة الداون للعي�ش يف حياة كرمية مع كافة
�أبناء املجتمع.
وتخلل الفعالية عدد من الفقرات اال�ستعرا�ضية
وال�شعرية والتمثيلية من خالل م�شهد م�رسحي
م�ضيء عن طلبة الداون.

شاركت في اليوم التثقيفي عن حروق التجميل

الشاهين« :كان» مستمرة في نشر الوعي بين كافة فئات المجتمع

قالت ع�ضو جمل�س �إدارة احلملة الوطنية للتوعية
مبر�ض ال�رسطان «ك��ان» ،ح�صة ال�شاهني� ،أن
احلملة �شاركت يف فعاليات اليوم التثقيفي
ال�سنوي املخت�ص بحروق التجميل ،والذي �أقيم
برعاية وزير ال�صحة ال�شيخ د.با�سل ال�صباح،
حتت �شعار «احلروق والتجميل يف املجتمع».
وبينت بهذه املنا�سبة� ،أن م�شاركة «ك��ان» يف
ه��ذه الفعالية املميزة متثلت يف التواجد بـ
«بوث» لتوعية موظفي ومراجعي مركز البابطني
التخ�ص�صي يف منطقة ال�صباح الطبية التخ�ص�صية،
بالإ�ضافة �إلى تقدمي لتوعية عن ال�رسطان.
و�أ�شارت ال�شاهني �إلى �أنه مت خالل املعر�ض
تقدمي ن�صائح لتوعية املوظفني واملراجعني عرب
فريق حملة «كان» ،بالإ�ضافة �إلى توعيتهم حول

الأمرا�ض ال�رسطانية مبختلف �أنواعها وطرق
الوقاية والك�شف املبكر عنها ،والتنبيه على
عوامل االختطار امل�سببة للأمرا�ض ال�رسطانية.
وفيما يخ�ص املحا�رضة� ،أو�ضحت �أنها قدمتها
د.داليا ال�سيد من �إدارة تعزيز ال�صحة ،و�أنها
تناولت مو�ضوع جتميل اجللد بعد ال�شفاء من
مر�ض ال�رسطان ،كما مت خاللها توعية احل�ضور
ب�ش�أن العالمات الأولية ملر�ض �رسطان اجللد،
و�أهمية احلفاظ على جلد الإن�سان ،ف�ض ً
ال عن
تعريفهم بطرق الوقاية من �أ�شعة ال�شم�س و�أهمية
ذلك يف تقليل احتماالت الإ�صابة ب�رسطان اجللد،
م�ضيفة« :و�أي�ضا مت تعريفهم بعوامل اخلطورة
امل�سببة ل�رسطان اجللد».
و�أو�ضحت �أن حملة «ك��ان» �شاركت �أي�ض ًا يف

املعر�ض امل�صاحب الحتفالية «يوم �أم القا�رص»
التي نظمتها الهيئة العامة ل�ش�ؤون الق�رص،
حيث �شاركت احلملة يف الفعاليتني اللتني
�أقامتهما الهيئة يف الفرع الرئي�سي باملرقاب
ويف حمافظة الأحمدي ،ومت خاللهما �أي�ض ًا توعية
اجلمهور حول �سبل الوقاية والك�شف املبكر عن
ال�رسطان ،بالإ�ضافة �إلى توزيع هدايا «كان»
على احل�ضور.
و�أكدت ال�شاهني ،حر�ص احلملة على امل�شاركة
يف خمتلف الفعاليات ،وعلى م�ستوى حمافظات
الكويت ،وذل��ك �سعي ًا نحو ن�رش التوعية من
ال�رسطان بني كافة فئات املجتمع و�أك�بر قدر
ممكن من اجلمهور ،م�شددة على ا�ستمرار احلملة
على هذا النهج خالل الفرتة املقبلة.

• جانب من مشاركة «احلملة» في اليوم التثقيفي

