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العنزي لتخصيص أرض إلنشاء منتزه ترفيهي باجلهراء
قــدم عضــو املجلــس 
البلدي م.عبداهللا العنزي 
اقتراحا بتخصيص أرض 
إلنشاء منتزه ترفيهي كبير 
وناد رياضي في محافظة 

اجلهراء.
العنــزي فــي  وقــال 
إلى  اقتراحــه: باإلشــارة 
قانــون البلديــة رقم ٣٣
لسنة ٢٠١٦ بشأن البلدية 
واملادة ٢١ التي تختص في 
البلدي، ومبا أن  املجلس 
«املشروعات السياحية» 
شركة مســاهمة كويتية 
مملوكة للدولة تأسســت 
عــام ١٩٧٦، وهــي اجلهة 
املختصــة  الرئيســية 
واملســؤولة عــن تنظيم 
السياحة والترفيه  قطاع 
الكويــت ومعنيــة  فــي 

الكويت والواجهة البحرية 
واجلزيــرة اخلضراء في 
محافظة العاصمة ونادي 
البحري ونادي  الشــعب 
رأس األرض وأحــواض 
السباحة ونادي اليخوت 
في حولي، وشاطئ املسيلة 
في مبارك الكبير ومنتزه 
جليب الشيوخ في محافظة 
الفروانية، ومنتزه اخليران 
وشاطئ العقيلة ومشروع 
منتزه جنوب الصباحية 
ونادي الفحيحيل البحري 

في األحمدي.
العنزي: ومبا  وأضاف 
أن الشــركة هــي املعنيــة 
بتنفيــذ مشــاريعها فــي 
كل محافظــات الكويت إال 
أن محافظــة اجلهراء منذ 
تأســيس الشــركة لم يتم 

إنشاء أي منتزه أو ناد في 
موقعها اجلغرافي وتعتبر 
احملافظة في وقتنا هذا من 
أكبر احملافظات وذات كثافة 
سكانية كبيرة تقدر بحوالي 
٦١٠ ألف نسمة تقريبا من 
مواطنــني ومقيمــني لهــم 
احلق في أن تكون مشاريع 
الشــركة ضمــن خطتهــا 

املستقبلية.
لذا أقترح:

٭ تخصيص أرض إلنشاء 
منتزه ترفيهي كبير يشمل 

كل اخلدمات.
٭ تخصيص أرض إلنشاء 
ناد رياضي وترفيهي يشمل 
أحواض ســباحة وألعابا 
مائيــة ومالعــب رياضية 
شاملة كافة اخلدمات أسوة 

بباقي األندية.

م.عبداهللا العنزي

وتطويــر  بتشــغيل 
وإدارة األصــول واملرافق 
الســياحية والترفيهيــة 
الشــركة  وقــد ســاهمت 
منذ تأسيســها في إنشاء 
عدة منتزهات وأندية في 
مواقع مختلفة مثل: أبراج 

منيرة األمير تسأل عن أسباب تأخر املدن العمالية
قدمت عضو املجلس البلدي 
م.منيرة األمير عددا من األسئلة 
حول املدن العمالية وســكن 

العمالة في الكويت.
وقالــت األميــر: نظــرا 
التي يحظى  الكبيرة  لألهمية 
بها موضوع سكن العمال في 
الكويتي وما يترتب  الشارع 
عليه من آثار مختلفة، ولتحقيق 
مزيد من املعرفة الدقيقة حول 
التصــرف احلكومي في هذا 
امللف ودور البلدية فيه حتى 

اآلن، أتقدم باألسئلة التالية:
٭ ما تقييــم البلدية لتجربة 
مدينــة الشــدادية ومدينــة 
صبحــان للعمــال من حيث 
الفاعلية واستقطاب الشركات 

الستغاللها؟
٭ ما حجم اإلشغال في املدن 
الشدادية  القائمة حاليا مدينة 

البلدي للتخصيص؟
٭ ملــاذا ال يتــم العمل على 
توصيل اخلدمات (كهرباء ومياه) 
أثناء تنفيذ املشروع بالتنسيق 
ليتزامن  املعنية  الوزارات  مع 
توصيل اخلدمات مع االفتتاح 
جتنبا للتعطيل أو اســتخدام 

حلول مؤقتة ومكلفة؟
لتوفير  البلدية  ٭ ما خطــة 
عناصــر جاذبة لالســتثمار 
القطاع  لضمــان مشــاركة 
اخلــاص في هذه املشــاريع 
عموما ومشروع املدينة العمالية 
العمال في اجلهراء  وســكن 

خصوصا؟
٭ كيف ميكن االستفادة من 
جتارب الدول احمليطة بنا من 
النواحي االستثمارية واإلنشائية 
والتنظيمية؟ وهل قامت البلدية 
عبــر مكاتبها االستشــارية 

بدراسة هذه التجارب وحتليل 
أدائها لالستفادة منها؟ يرجى 
إطالعنا على هذه الدراســات 

إن وجدت.
٭ مــا فتــرة االســتغالل 
االستثماري في هذا النوع من 
املشاريع حسب تصور البلدية؟
٭ هنــاك العديد مــن أوجه 
القصور في توفير اخلدمات 
القائمــة حاليا مثل  للمــدن 
التجارية  عدم توافر احملــال 
وجتهيز أماكن الترفيه وتوفير 
املواصالت وغياب األمن، هل 
لدى البلديــة أي تصور حلل 

هذه املشكالت؟
٭ هل هناك توجه لعمل مدن 
عمالية أو سكن عمالة للعامالت 
في الكويت في املستقبل؟ يرجى 
شــرح اإلجابة حال النفي أو 

اإليجاب.

م. منيرة األمير

ومدينة صبحان؟
٭ ما أســباب تأخر املشاريع 
اخلاصــة باملــدن العماليــة 
ومشاريع سكن العمال كل هذه 
السنوات من وجهة نظر البلدية؟

٭ ما األسس املعتمدة الختيار 
املواقع املعروضة على املجلس 

إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comاملجلس البلدي

انطالق اختبارات «التعليم الديني» ٧ ديسمبر
عبدالعزيز الفضلي

أعلنت إدارة التعليم الديني في وزارة 
التربية جدول االختبارات املوحدة للمعاهد 

الدينية نهاية الفترة الدراسية األولى للعام 
الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، والتي تنطلق األربعاء 
٧ ديســمبر املقبل للصفوف من اخلامس 

إلى احلادي عشر.

أخطاء في تصحيح اختبارات العام املاضي يدفع ثمنها الطلبة

عبدالعزيز الفضلي

فــي مفاجــأة لــم تكن في 
احلســبان ونــادرا ما حتدث 
ولكنهــا وقعــت فــي إحــدى 
الثانويــة  مــدارس املرحلــة 
مبنطقة الفروانية التعليمية، 
أن طالبا في الصف العاشــر 
قد رســب فــي الــدور الثاني 
العام املاضــي وبقي لإلعادة 
وبعد مرور شهرين على بدء 
العام اجلديد وهو مستمر في 
«العاشر» ويدرس مع زمالئه 
في الصف ويقــدم اختبارات 
قصيرة، إال أن املفاجأة كانت 
األسبوع املاضي، حيث تبني 
أنــه ناجح من الــدور الثاني 
وينقل للصف احلادي عشر، 
واملنطقــة التعليمية أخطأت 

وفــي تفاصيــل احلادثــة 
التي كشفتها مصادر مطلعة 
لـ «األنباء»، أن الطالب كان في 
الصف العاشر العام املاضي، 
وكانــت نتيجة الــدور األول 
دخولــه دورا ثانيــا في مادة 
الرياضيات واختبر وفوجئ 
برسوبه، فتقدم بكتاب تظلم 
عن طريــق منطقة الفروانية 
التعليميــة حيث أبلغوا ولي 
األمر بأنه راسب، مشيرة الى 
انــه بعد بدء العام الدراســي 
استمر الطالب بالصف العاشر 
وكان اســمه ضمن كشــوف 

الطلبة.
وأضافت املصــادر: إال أن 

التــي لــم يختبرها أساســا، 
خاصــة أنــه فــي التخصص 
العلمــي. وأحملــت املصــادر 
الــى أن هــذه ليســت احلالة 
الوحيــدة، بــل ان هناك أكثر 
من حالــة وقعت نهاية العام 
الدراسي املاضي بنفس املنطقة 
التعليميــة، وذلــك ألســباب 
تختص بالتصحيح اجلماعي 
وإدخال الدرجات في برنامج 
الطالب ومراجعتها والتدقيق 
فيهــا، كما أنهــا أوضحت أن 
اخلطــأ مشــترك بــني جميع 
األطــراف من إدارة مدرســية 
وقسم شؤون االمتحانات في 
املنطقة التعليمية ومركز نظم 

املعلومات بوزارة التربية.
وتابعت: كان من الواجب 
على اجلميع متابعة املوضوع 
منذ بدء العام الدراسي ومعرفة 
مصير الطلبــة الذين تقدموا 
بتظلمات نهاية العام املاضي، 
إال أن عدم املتابعة والتواصل 
بــني جميــع األطــراف وعدم 
احلرص على التحديث املستمر 
لبرنامج سجل الطالب كانت 
أســبابا كافيــة ليدفــع ثمنها 
أبناؤنــا الطلبــة بضيــاع ما 
يقارب شــهرين من الدراسة، 
موضحة أنه ما زال هناك أكثر 
من طالب حلاالت مشابهة لهذا 

الطالب.

املفاجــأة حدثــت بتاريــخ ١٧
نوفمبر اجلاري حني تعرض 
الطالــب لوعكة صحية، فقام 
ولي أمره مبراجعة املدرســة 
للحصول على «تقرير مرضي» 
ملراجعة املركز الصحي حرصا 
على غياب ابنــه بعذر طبي، 
منوهة الى انــه بعد الدخول 
على ســجل الطالب في جهاز 
احلاسوب اتضح انه بالصف 
احلادي عشر وليس العاشر، 
وبعــد التدقيــق واملراجعــة 
إضافــة الى الربكــة التي في 
اإلدارة املدرسية مت إبالغ ولي 
األمر بــان هنــاك خطأ حدث 
وتتحمله املنطقة التعليمية، 
حيــث لم يتم إبالغ املدرســة 
بأن الطالب ناجح وينقل الى 

الصف احلادي عشر.
وأوضحت املصادر انه بعد 
املراجعة والتواصل مع املنطقة 
التعليمية مت استخراج شهادة 
جديدة لــه، تلقــت «األنباء» 
نسخة منها بتاريخ ٢٠ الشهر 
اجلاري، تفيد بانه ناجح وينقل 
للصف احلادي عشر، متسائلة 
عن كيفيــة تعويض الطالب 
لدرجات الفصل الدراسي االول 
في صفه اجلديد بعد مرور كل 
هذا الوقت، اضافة الى شرح 
املقــررات الدراســية فــي كل 
املجاالت واالختبارات القصيرة 

منطقة الفروانية التعليمية تعترف بنجاح طلبة راسبني بعد مرور شهرين من الدراسة!

نسخة من شهادة جناح الطالب استخرجت في ٢٠ نوفمبر اجلاري

في جمع الدرجات بعد أن قدم 
تظلما ولكنها أبقته في الصف 

العاشر.

مصادر لـ «األنباء»: اخلطأ مشترك بني إدارة مدرسية وشؤون االمتحانات ومركز نظم املعلومات في «التربية» 
طلب ولي األمر احلصول على «تقرير مرضي» لغياب ابنه كشف األمر.. وهذه ليست احلالة الوحيدة

وزير التربية استمع إلى مطالب ومشكالت املراجعني
عبدالعزيز الفضلي

واصــل وزير التربيــة ووزير التعليــم العالي والبحث 
العلمي د.حمد العدواني صباح أمس استقبال املراجعني في 

مكتبه بديوان عام وزارة التربية بجنوب السرة.
جاء ذلك في إطار تفعيل سياســة الباب املفتوح والذي 
انتهجها العدواني منذ تقلده املنصب، ومتاشيا مع توجيهات 
مجلس الوزراء بضرورة تســهيل آلية العمل داخل وزارات 
وقطاعات الدولة. واطلع حمد العدواني على معامالت املراجعني 
في قطاعــات الوزارة واجلهــات التابعة لها، واســتمع إلى 
مطالبهم ومشــكالتهم للســعي نحو حلها وفــق اإلمكانات 
املتاحة مع االلتزام باللوائح والنظم والقوانني املعمول بها في 
وزارة التربية. حضر استقبال املراجعني مع الوزير الوكيل 
املساعد للتعليم العام أسامة السلطان، والوكيلة املساعدة 
للشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري رجاء بوعركي. يذكر أن 
العدواني يقوم باستقبال املراجعني عن طريق حجز مواعيد 

من خالل منصة «متى».

واصل استقبالهم في ديوان عام الوزارة بجنوب السرة

د.حمد العدواني خالل استقباله مراجعة بحضور أسامة السلطان

«الصحة» متيقظة لرصد أي إصابة بـ «الكوليرا»

عبدالكرمي العبداهللا

أكــدت مصــادر صحيــة فــي تصريح 
لـ«األنباء»، أن املواطن املصاب بـ «الكوليرا» 
الــالزم حســب  العــالج  اليــزال يتلقــى 
البروتوكوالت املعتمدة بهذا الشأن، الفتة 
إلى أن املواطن كان قادما من العراق، وظهرت 
عليه أعراض املرض، وقام بعمل الفحوصات 

لتتبني إصابته باملرض.
وبينت املصــادر أن هناك عملية رصد 
ألي إصابــة بـ «الكوليرا» مــن قبل وزارة 
الصحة عبر إجراءات احترازية، مشــيرة 
إلــى أن الوزارة لديها كواشــف وإمكانات 
مخبرية خاصة بتشخيص احلاالت املشتبهة 
للمرض، ومت تعميم اإلجــراءات املطلوبة 
ألخذ العينات والتشخيص املخبري على 

جميع اجلهات العالجية املعنية.
وذكرت املصادر انه مت تعميم بروتوكوالت 
العالج الصادرة من منظمة الصحة العاملية 
ومركز مكافحة األمراض بالواليات املتحدة 

على جميع اجلهات العالجية.
وأفــادت بأن الوزارة تتابــع على مدار 
الساعة أحدث املعلومات عن مرض الكوليرا 
بالتنسيق مع اجلهات املعنية، الفتة إلى أن 
فرص انتشار املرض داخل البالد غير واردة.
وشددت املصادر على ضرورة مراجعة 
أقرب مركز صحي للقادمني من الدول املنتشر 
فيها املرض، منها العراق، عند ظهور أعراض 
اإلســهال خالل ٧ أيام مــن تاريخ عودتهم 

حرصا على صحتهم وصحة ذويهم، داعية 
أيضا إلى ضرورة عدم جلب أي مواد غذائية 
معهم جتنبا للمــرض، مع جتنب مصادر 
املياه واألكل غير املأمونة عند الســفر مع 
ضــرورة اتباع اإلرشــادات الصحية التي 
يتم توزيعها على املســافرين للعراق في 

املنافذ الصحية.
وكانــت وزارة الصحــة رصدت إصابة 
مواطن مبــرض «الكوليــرا» ظهرت عليه 
أعراض املرض عقب عودته من دولة مجاورة 

تعاني بسبب تفشي املرض.
وقالت الصحة في بيــان صحافي، انه 
مت تقدمي العالج الــالزم للمريض في أحد 
املستشفيات الوزارة وعزله حتى استكمال 
الشــفاء، كما مت التعامــل مع املخالطني له 
حسب البروتوكوالت املعتمدة ومتابعتهم 

للتأكد من سالمتهم.
وطمأنت الى أن فرص انتشــار املرض 
داخل البالد غير واردة، مبينة أهمية اتخاذ 
احليطة واحلذر للمواطنني واملقيمني عند 
السفر ألي دولة يتفشى فيها الوباء والتأكد 
من جتنب مصادر مياه الشرب واألطعمة 

غير اآلمنة.
وأهابــت الوزارة بالذيــن تظهر عليهم 
أعراض مثل احلرارة واإلسهال خالل ٧ أيام 
من وصولهم من إحدى الدول التي يتفشى 
فيها املرض التوجه إلى أقرب مركز صحي 
لتلقي االستشارة والعالج الالزم، متمنني 

السالمة للجميع.

كواشف وإمكانات مخبرية خاصة لتشخيص احلاالت املشتبه فيها

         فرص انتشار املرض داخل البالد غير واردة.. وضرورة مراجعة 
أقرب مركز صحي للقادمني من الدول املنتشر فيها املرض

العاملون في البلدية يعتصمون اليوم
دعا رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملني في بلدية الكويت 
إلى االعتصام الذي تنظمه النقابة لالحتجاج على جتاهل ومماطلة 

مجلس وديوان اخلدمة املدنية ملطالبهم والتي تتمثل في: 
٭ بدل املوقع لشاغلي الوظائف الهندسية. 

٭ بدل االنتقال للعاملني في الوظائف ذات الطابع الهندسي. 
٭ بدل نوبات لشاغلي الوظائف اإلشرافية للعاملني بإدارات التدقيق 
واملتابعة الهندسية وإدارات السالمة وإزالة املخالفات وإدارة اإلنشاءات. 
٭ بدل تلــوث/ بدل خطر/ بدل ضوضاء/ بــدل ضبطية قضائية 

لشاغلي الوظائف الهندسية. 
٭ بدل طريق للعاملني في الوظائف ذات الطابع الهندسي للعاملني 
فــي املراكز اخلارجية في البلدية.  وقال رئيس مجلس إدارة نقابة 
العاملــني في بلدية الكويت م. صباح عيــد العقاب إن العاملني في 
البلدية والدولة يستحقون كل تقدير وتشجيع أسوة بزمالئهم في 
الــوزارات األخرى، كما اكد رفضه التمييز بينهم وعدم تخليه عن 
مطالبهم املشروعة، واضاف أن العاملني في البلدية مت حرمانهم من 
أبســط حقوقهم وال يتقاضون ما يتقاضاه زمالؤهم في الوزارات 
األخرى شاغلو الوظائف ذات الطابع الهندسي بتجاهل مجلس اخلدمة 
املدنية ملطالبهم العادلة رغم اســتيفائها جلميع الشروط القانونية 

وضخامة املسؤولية امللقاة على عاتقهم. 
وأعلن أن هذا االعتصام ما هو إال اخلطوة األولى التي ستتبعها 
خطوات حتــى تتحقق مطالب نقابة البلدية كما أن النقابة لن تقف 

مكتوفة األيدي أمام هذا الظلم الكبير الذي يقع على عمالها.


