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�شكل وزير الدولة ل�ش�ؤون البلدية
فهد ال�شعلة جلنة حت�ضريية عليا
للم�ؤمتر الأول للمجل�س البلدي
حتت �إ�رشاف رئي�س املجل�س ،ت�ضم
يف ع�ضويتها �سبعة �أع�ضاء م�شري ًا
�إلى �أن مهام اللجنة هي التح�ضري
واال�ستعداد للم�ؤمتر الأول للمجل�س
املزمع عقده يف ال�شهر احلايل
و�إعداد كل الرتتيبات والتجهيزات
الالزمة ال�ست�ضافة امل�ؤمتر.

البلدية :إضافة  56نشاط ًا إلى الئحة

وبني ال�شعلة يف قرار ت�شكيل هذه
اللجنة �أنه تعقد اللجنة اجتماعاتها
بدعوة من رئي�سها ولها احلق يف
اال�ستعانة مبن تراه منا�سب ًا من
ذوي اخلربة واالخت�صا�ص داخل
البلدية �أو خارجها متى اقت�ضت
م�صلحة العمل ذلك الجناز مهامها
و�أن��ه يحق للجنة ت�شكيل جلان
وفرق عمل م�ساندة لتنفيذ املهام
املوكلة �إليها ،مو�ضح ًا �إ�ستمرار
عمل اللجنة حتى يتم االنتهاء من
جميع املهام املوكلة �إليها.

المحالت المقلقة للراحة
كتب �ضاحي العلي:
• فهد الشعلة

بهدف إعادة هيكلتها من جديد

الجاسم لتلفزيون «الشاهد» :المنظومة
التعليمية تستحق «النسف»!

متابعة �أحمد يون�س:

قال مدير برناجمي االعتماد الدويل والدمج التعليمي
د .عي�سى اجلا�سم �إن نك�سة � 1967أ�شعرت املواطن
بالأ�سى على حال الأمة العربية وت�أثر الكويتيون بتلك
الهزمية التي علقت بالأذهان ع�رشات ال�سنوات.
و�أ�ضاف خالل لقاء له على «تلفزيون ال�شاهد» يف
برنامج «و�سع ���ص��درك» مع جعفر حممد ان ق�ضية
ال�شهادات املزورة يف ا لكويت لها ت�أثري �سلبي �شديد
على الطلبة والعملية التعليمية ,الفت ًا �إلى ان هذه
العدوى انتقلت للمدار�س من التزوير يف الوثائق �إلى
التزوير يف العلم والثقافة ،وال ميكن القيا�س على
طالب ال يجيد تلك املهارات ،و�أو�ضح �أن ال�شهادة ال
حتدد قدرات حاملها وحدها ،وهناك مدار�س ومعلمون
ي�شاركون يف اعطاء درجات غري عادلة للطلبة ما �أدى
لتفاقم تلك احلالة باملجتمع.
وبني �أن هناك �شهادات ال عالقة لها بوظيفة املواطن،
والنجاح يكون باخلربة والآداء والكفاح ولي�س فقط
بال�شهادة �سواء �سليمة �أو م�شكوك يف طريقة احل�صول
عليها ،واملجال التعليمي يخرج املئات دون ان ترتبط
تلك ال�شهادة بحياته العملية وبالتايل وهناك فجوة
كبرية بني ال�شهادة وقدرات �صاحبها.
وتابع :الكيان املدر�سي �أ�صبح اقل بكثري من م�ستوى
ال�شارع والبيت وال يواكب التكنولوجيا املتطورة يف
ع�رصنا احلايل ويدخل الطالب املدر�سة وهو يكرهها
لأن��ه ال يرى �أن طريقة التعليم التقليدية ميكن لها
ان تغذي عقله وتفاعالته احلياتية ،الفت ًا �إل��ى �أن
التكنولوجيا �أعطت املعلم معلومات �أكرب بكثري من
تلك التي يح�صل عليها يف الكتب التقليدية والعملية
التعليمية بحاجة لأن تن�سف من �أجل تطوير �أ�سلوبها
ولتكون يف �شكل جديد.
و�أو�ضح ان الدول التي مرت بكوارث طبيعية وخرجت
من حروب قا�صية بنت نف�سها بنف�سها ،وانطلقت من
«العلم» وجتارب تلك الدول وعززت ق�ضاياها الوطنية
باملناهج التعليمية واال�صالح ال�سيا�سي واالجتماعي

www.alshahedkw.com

منها تركيب الزجاج والحراجات وصالونات السيدات

الشعلة يشكل لجنة تحضيرية
لمؤتمر «البلدي» األول
كتب �ضاحي العلي:

4

محليات

• عيسى اجلاسم

واالقت�صادي.
وا�شار �إل��ى �أن تلك ال��دول �أع��ادت �صياغة ن�سيجها
االجتماعي ب�شكل حمكم و�أ�صبحت يف مقدمة الدول التي
خرجت من كبواتها لتنطلق يف طريق التنمية ,م�شدد ًا
على ان مكت�سبات تلك الدول جاءت نتيجة الهتمامها
بالتعليم وتنمية املجتمع.
وعرب اجلا�سم عن تطلعاته الهتمام الدولة بالتعليم حتى
ي�صبح على ر�أ�س منظومة التنمية قبل تنمية االقت�صاد
والبنى التحتية ،مدل ًال على ان التعليم هو الدم الذي
يجري يف عروق الوطن ,فاذا ف�سد انهار اجل�سد ،واذا
�صلح ا�صبح الوطن �أقوى.
وقال عن جتارب دول �آ�سيا ومنها ماليزيا �إنها حققت
طفرة م�شري ًا �إلى ان التجربة الفنلندية خري دليل على
كالمه معترب ًا ان مقيا�س جناح الدول يكون مبنيا ب�شكل
�أ�سا�سي على �إ�صالح منظومة التعليم.

• د .عيسى اجلاسم متحدثا ً إلى اإلعالمي جعفر محمد

�أ�ضافت بلدية الكويت  56ن�شاط ًا جديدا
�ضمن الئحة املحال العامة املقلقة
للراحة والتي ال جتوز يف املناطق
ال�سكنية ،و�إمن���ا فقط يف الأبنية
التجارية بواقع  40ن�شاط ًا وتلتها
االن�شطة امل�سموح توطينها باملناطق
اخلدمية ب�إجمايل � 6أن�شطة ومن ثم
جاء عدد االن�شطة امل�سموح توطينها
باملناطق ال�صناعية واخلدمية بعدد
� 5أن�شطة تبعتها االن�شطة امل�سموح
توطينها باجلمعيات بعدد � 4أن�شطة
ون�شاط واح���د ي�سمح توطينة يف
املناطق احلرفية واخلدمية.
و�أو���ض��ح مدير ع��ام البلدية �أحمد
املنفوحي ان القرار االداري �شمل
ن�شاطات وتركيب الزجاج والرباويز
وت��ن��ظ��ي��ف ال�����س��ج��اد واال���س��ت�يراد
والت�صدير ووكيل بالعمولة ومراقبة
احل�����س��اب��ات واالدوات وامل��ع��دات
البحرية ،ا�ضافة الى ان�شطة ت�أجري
املركبات الرتفيهية والبيع باجلملة
لل�سبائك الذهبية والبيع بالتجزئة
لل�سبائك الذهبية ووك�لاء ت�سجيل
ال��ع�لام��ات ال��ت��ج��اري��ة ع�ل�اوة على
توطني ان�شطة املعاهد ال�صحية
للرجال واملعاهد ال�صحية لل�سيدات
وادارة �سكراب الغري وجتارة عامة
للمعدات والآليات وت�شغيل مرافق
التخزين جلميع انواع الب�ضائع يف
النقل اجلوي.
كما ت�ضمن ال�سماح لتوطني االن�شطة

,,

مكاتب مراقبة
الحسابات وتأجير
المركبات وبيع
سبائك الذهب
ضمن القائمة

يف االبنية التجارية كال من ان�شطة
خدمات �شحن وتفريغ ال�سلع يف النقل
اجلوي ب�صفة عامة وت�شغيل حمطات
احلافالت وت�شغيل حمطات احلافالت
يف املطارات وت�شغيل حمطات مناولة
الب�ضائع وت�شغيل حمطات مناولة
الب�ضائع يف املطارات وت�شغيل مواقف
ال�سيارات يف ال�ساحات للمطارات الى
جانب ان�شطة ادارة وت�شغيل املطارات
وتقدمي اخلدمات االر�ضية وامل�ساندة
للطائرات وا�ستقبال طاقم الطائرات
وت�أمني االقامة وا�ستقبال الطائرات
اخل��ا���ص��ة وت��ق��دمي اخل���دم���ات لها
وت�سويق وتوفري اخلدمات الهند�سية
واالر�ضية للمعدات وتنزيل وحتميل
وتفريغ و�صيانة.
وت�ضمن �أي�����ض��ا ال��ق��رار ال�سماح
لتطوين �أن�شطة يف االبنية التجارية

• أحمد املنفوحي

�ضمن �أن�شطة ا�ستقبال ال�شخ�صيات
املهمة ورج��ال االعمال وا�ستخراج
تراخي�ص عبور االج��واء والهبوط
وتقدمي خدمات اال�رشاف واملتابعة
واال�سعاف اجل��وي وتوفري خدمات
الليموزين يف املهبط واملتابعة
والتن�سيق م��ع خ��دم��ات املهبط
واملناولة االر�ضية والوقود ومتوين
ال��ط��ائ��رات واخل���دم���ات اخلا�صة
بامل�سافرين با�ستقبال املغادرين
وال��ق��ادم�ين ومت��ل��ك وب��ي��ع وايجار
وا�ست�أجار املعدات والآليات االر�ضية
الالزمة خلدمات الطريان عالوة على
ان�شطة تنظيم الرحالت ال�سياحية
واالر�شاد ال�سياحي اخلارجي وحجز
الفنادق والعقارات خارجيا وان�شطة
املر�شدين ال�سياحيني داخليا وان�شطة
املر�شدين ال�سياحيني خارجيا وادارة

املناطق احل��رة او ال�سوق احلرة
يف امل��ط��ارات واخل��دم��ات البحرية
والغو�ص التجاري وتنظيم الرحالت
ال�سياحية واالر�شاد ال�سياحي وحجز
ر�سائل النقل والفنادق واملطاعم
واالماكن الرتفيهية.
وبني املنفوحي �أن االن�شطة اجلديدة
ال��ت��ي مت ا���ض��اف��ت��ه��ا يف املناطق
اخلدمية بلغت �ستة �أن�شطة متثلت يف
ن�شاط خمتربات بيئية لفح�ص عينات
ال�ترب��ة وخم��ت�برات بيئية لفح�ص
عينات امل��ي��اه وخم��ت�برات بيئية
لفح�ص عينات ال��ه��واء وخمتربات
بيئية للفحو�صات البيولوجية
وخم��ت�برات بيئية لفح�ص امل��واد
الكيماوية وفح�ص مكائن ال�سيارات
بالكمبيوتر.
وا���ش��ار ال��ى ان االن�شطة اجلديدة
التي �سمح بتوطينها يف املناطق
ال�صناعية واحلرفية �شملت جتفيف
وتعبئة التمور و�صناعة منتجاتها
وان���ت���اج امل��ي��اه ال��غ��ازي��ة وغ�ير
الغازية و�صناعة املياه ال�صاحلة
لل�رشب وانتاج مياه ال�رشب املعب�أة
وان��ت��اج فوا�صل الومنيوم ،فيما
�سمح ال��ق��رار بتوطني  4ان�شطة يف
اجلمعيات التعاونية اقت�رصت على
�سوق لوازم العائلة ،و�سوق مركزي
رئي�سي لل�ضاحية و���س��وق مركزي
م�صغر و�سوق مركزي رئي�سي فرعي
لل�ضاحية كما اقت�رص توطني ن�شاط
تعبئة املياه املقطرة يف املناطق
احلرفية واخلدمية.

المويزري :تحرير  25مخالفة وإزالة  400متر

من التعديات على أمالك الدولة بالفروانية
ك�شفت �إدارة العالقات العامة يف بلدية الكويت عن
قيام ق�سم �إزالة املخالفات بالفروانية بالتعاون مع
�إدارتي النظافة العامة وا�شغاالت الطرق والتدقيق
واملتابعة الهند�سية باملحافظة بتنفيذ حملة مكثفة
على مناطق ،خيطان ،الفروانية ،جليب ال�شيوخ
لفر�ض هيبة القانون على املخالفني حيث ا�شتملت
احلملة الك�شف على العقارات واملحالت التجارية
واملقاهي والأ�سواق الع�شوائية و�إزالة التعديات على
�أمالك الدولة ف�ضال عن الت�أكد من كافة الرتاخي�ص
املمنوحة من قبل البلدية والتي تر�أ�سها رئي�س
ق�سم �إزال��ة املخالفات فهد املويزري ،وم�رشف
املراقبني ب�إدارة التدقيق واملتابعة الهند�سية فهد
البغيلي ورئي�س ق�سم متابعة ا�شغاالت الطرق حممد
الديحاين ور�ؤ�ساء النوبات «�أ» �أحمد وبران ،جابر
الرباك وعدد من املفت�شني.
ويف هذا ال�سياق �أكد مدير �إدارة النظافة العامة
وا�شغاالت الطرق بالوكالة �سعود احلربي ب�أن
احلملة التي نفذها مفت�شو الإدارة بالتعاون مع
االجهزة الرقابية �أ�سفرت عن حترير  16خمالفة
ت�ضمنت  9خمالفات ا�ستغالل م�ساحة و 7خمالفات
بائع متجول الى جانب م�صاردة حمولة 32م 3من
الطاوالت والكرا�سي وم�صادرة حمولة 16م 3من
اخل�رضاوات والفواكه مب�شاركة  30عام ًال نظافة و6
لوريات.
وبدوره �أو�ضح رئي�س ق�سم �إزالة املخالفات فهد
املويزري ب�أن احلملة جاءت ا�ستكما ًال للحمالت التي
ينفذها مفت�شو الق�سم لر�صد كافة املخالفات واتخاذ
االجراءات حيالها على الفور وفق ًا لالطر القانونية
ف�ضال عن �إزالة كافة املخالفات والتعديات �سواء
خمالفات بناء �أو تعديات على �أمالك الدولة ف�ضال
عن الق�ضاء على املظاهر ال�سلبية التي يقوم بها

�أ�صحاب املحالت �أثناء العطل الر�سمية با�ستغالل
ال�ساحات وغلق املمرات ،م�ؤكد ًا على �أن احلمالت
�ستكون م�ستمرة للق�ضاء على كافة التجاوزات
واملخالفات التي يتم ر�صدها.
و�أ�ضاف املويزري �أن مفت�شي الق�سم قاموا بتحرير
 25خمالفة ت�ضمنت خمالفات اعالنات وم�ساحة
للمحالت وغلق املمرات الى جانب �إزالة 400م2
من التعديات على �أمالك باال�ضافة الى التعامل مع
� 12شكوى واتخاذ االجراءات القانونية حيالها على
الفور.

ومن جانبه �أو�ضح م�رشف املراقبني ب�إدارة التدقيق
واملتابعة الهند�سية فهد خليف البغيلي ب�أن مفت�شي
النوبة قاموا بتوجيه  10انذارات لعقارات خمالفة
ٍ
تعد
�أنظمة البناء الى جانب توجيه  3تنبيهات
�أمالك الدولة.
ومن جانبها دعت �إدارة العالقات العامة اجلميع يف
حال وجود �أي �شكوى تتعلق بالبلدية االت�صال على
اخلط ال�ساخن  139الذي يعمل على مدار ال�ساعة
�أو التوا�صل عرب ح�سابات البلدية @kuwmun
مبواقع التوا�صل االجتماعي.

• أثناء حترير إحدى املخالفات

جمال الفوزان لتلفزيون «الشاهد» :مساعدة  10آالف حالة
بقيمة  3ماليين و 250ألف دينار في 2018
متابعة �أحمد احلربي:
�أكد مدير عام جمعية �صندوق اعانة
املر�ضي جمال الفوزان �أن �أهل الكويت
هم اهل خري وهم الداعم الرئي�سي
ل�صندوق �إعانة املر�ضي ،والداعم
الآخر هو اجلهات احلكومية ،الفت ًا
�إلى �أن ال�صندوق جنح خالل 2018
يف م�ساعدة  10250حالة و�رصف 3
ماليني و� 250ألف دينار من �أجلهم.
و�أو�ضح الفوزان يف لقائه مع الإعالمي
بداح ال�سهلي يف برنامج «يل متي»
على «تلفزيون ال�شاهد» ان �أن�شطة
�صندوق �إعانة املر�ضى �شبه يومية،
و�أن �أن�شطة كثرية تخت�ص بن�رش
التوعية ال�صحية للمجتمع.
�إ�ضافة �إل��ى الكثري من الفعاليات
والأن�شطة التي يقدمها ال�صندوق يف
املدار�س وامل�ساجد.
و�إلى تفا�صيل اللقاء:
• نود �أن تعطينا نبذة عن �صندوق
�إعانة املر�ضي؟
 بداية �صندوق �إعانة املر�ضي جاءتمن بع�ض الأطباء الذين تخرجوا من
جامعة الإ�سكندرية عام 1979ورجعوا
الى الكويت وعملوا بامل�ست�شفيات
ووجدوا �أن هناك مر�ضى وافدين يوجد
لديهم عائالت ال �أحد ي�رصف عليهم
فبد�أوا مب�ساعدتهم ثم �أ�س�سوا جلنة
ا�سمها �صندوق اعانة املر�ضى تابعة
جلمعية النجاة اخلريية ب��د�أت يف
غرفة مب�ست�شفى ال�صباح ثم م�ست�شفى
مبارك الى مبنى يف «ال�صباح» الى ان
مت ا�شهارها يف عام .2005
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المتبرع

• ما ال�رشائح امل�ستفيدة من اعانة
املر�ضي؟
 كل مقيم يف الكويت فقري ومري�ضمهما كان دينه �أو كانت جن�سيته،
لدينا م�ساعدات للكويتيني �إذا احتاج
مواطن �إلى عالج باخلارج �أو مرافق.
• ما اللجان املوجودة يف �صندوق
اعانة املر�ضى؟
 لدينا  12جلنة 7 ،منها جلانخدمية خلدمة املري�ض �أو املجتمع،
و 5جلان م�ساندة منها جلان ال�ش�ؤون
الإدارية واملالية والعالقات العامة،

والمساجد
ومن اهم الإدارات املوجودة الإدارة
الطبية والتي يبد�أ دورها من ا�ستقبال
املري�ض الى اال�ست�شارة الطبية.
• من �أين ي�أتي التمويل؟
 �أهل الكويت هم �أهل خري فهم الداعمالرئي�سي ،والداعم الآخ��ر اجلهات
احل��ك��وم��ي��ة ،وم��ن��ه��ا ب��ي��ت ال��زك��اة
ومنذ �شهر مت اعتماد اتفاقية ثالثية
بني بيت ال��زك��اة و�صندوق �إعانة
املر�ضى ومركز الكويت لل�رسطان
قيمتها  500.000دينار لعالج مر�ضى
ال�رسطان ،و�أي�ضا يوجد الأمانة

• بداح السهلي خالل لقائه مع سالم الفوزان

العامة للأوقاف التي تدعمنا دائما.
• حدثنا عن كافيرتيات �صندوق �إعانة
املر�ضى املوجودة يف امل�ست�شفيات
 طلب الأطباء منا �إن�شاء كافترييايف امل�ست�شفيات وبالفعل بد�أنا
فيها وتو�سعنا بناء على طلب من
امل�ست�شفيات ومبوافقة وزارة ال�صحة
�إلى ان �أ�صبح لدينا  83كافترييا يف
جميع م�ست�شفيات الكويت ثم ابلغتنا
هيئة �أمالك الدولة عدم احقيتنا يف
التواجد داخل امل�ست�شفيات و�صدر
قرار بخروجنا منها.

• هل �ست�ؤثر م�شكلة الكافترييات على
امليزانية اخلا�صة بكم؟
 بالطبع �ست�ؤثر و�أول �شيء �ست�ؤثرعليه هي م�ساعدتنا لوزارة ال�صحة
من �أجهزة وتكيفيات .
• ح��دث��ن��ا ع��ن امل�����س��اع��دات التي
تقدمونها خارج الكويت؟
 منذ عام  1984لنا �أن�شطة خارجالكويت يف  40دولة ،يف عام 2018
مت عمل  184م�رشوع ًا خارج الكويت
منها حفر الآب��ار و�إن�شاء بنك الدم
يف تنزانيا و�إج��راء عمليات �أمرا�ض

ال��ع��ي��ون وت��وزي��ع �أدوي����ة وتوفري
�أطراف �صناعية ومولدات كهربائية
للم�ست�شفيات.
• يعاتبكم البع�ض ع��ل��ى تقدمي
امل�ساعدات خارج الكويت ويت�ساءل
هل يف داخل الكويت مت االكتفاء؟
 ال يخرج فل�س واحد خارج الكويت�إال بناء على طلب امل��ت�برع ،و�أي
�شخ�ص يتربع بدون حتديد الوجهة
تذهب داخل الكويت.
• مل���اذا اجتهتم ال��ى ان�����ش��اء ن� ٍ
�اد
للأطفال؟

 ه��ذه خ��دم��ة ل�ل�أط��ف��ال املوجودينيف امل�ست�شفيات فهناك  17نادي ًا
يف امل�ست�شفيات ب��دون مقابل وهي
تقوم بالرتفيه عن الأطفال املر�ضى
ومت زي���ارة � 26أل��ف طفل موجودين
يف امل�ست�شفيات� ،أي�ض ًا يوجد لدينا
ح�ضانات مبقابل بناء على طلب من
العاملني بوزارة ال�صحة ويف عام 2015
ح�صلت على احلاق مبدار�س اليون�سكو.
• ملاذا ال تربز �إدارة العالقات العامة
اخلا�صة بكم ما تقدمونه؟
 �أن�شطتنا �شبه يومية ،فتوجد �أن�شطةكثرية خا�صة بتوعية املجتمع ون�رش
التوعية ال�صحية ويوجد الكثري من
الفعاليات والأن�شطة التي نقدمها يف
املدار�س وامل�ساجد.
• م��ا ه��و تقييمك لإدارة التوعية
والإر�شاد املوجودة يف امل�ست�شفيات؟
 يوجد  25واعظ ًا وواعظة يف الإدارة،فهم يقدمون الدعم النف�سي للمري�ض
ويعلمونه كيفية الطهارة وال�صالة
كنوع من التثقيف الديني للمري�ض،
ويف كل م�ست�شفى توزع �أي�ضا م�صاحف
وكتيبات لن�رش التوعية ال�صحية
• هل ت��زورون املر�ضى الذين لي�س
لهم عائلة او �أ�صدقاء؟
 مكاتب اخلدمة االجتماعية هيحلقة الو�صل بينا وبني املر�ضى يف
كل امل�ست�شفيات.
• كم عدد احلاالت التي مت م�ساعدتهم
يف 2018؟
 يف 2018مت م�ساعدة  10250حالةومت ��صرف  3م�لاي�ين و� 250أل��ف
دينار.

