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تعديل بند االرتدادات في منطقة اخلدمات بالوفرة الزراعية 

الشعلة: إضافة نشاط مكتب تدقيق 
حسابات ضمن األنشطة املسموح بها 

في السكن االستثماري 
أصدر وزير األوق��اف والشؤون اإلسالمية ووزير 
الدولة لشؤون البلدية  فهد الشعلة ق��رارا  وزاري��ا 
ب��إض��اف��ة ن��ش��اط “مكتب تدقيق حسابات” ضمن 
األنشطة املسموح بها ف��ي الطابق األول والثاني 
ضمن االستعماالت التجارية املسموح بها في مباني 
السكن االستثماري وفقا لإلشتراطات واملواصفات 
اخلاصة بأبنية السكن االستثماري خ��ارج مدينة 
الكويت وداخلها وتعديل بند االرت����دادات مبنطقة 
اخلدمات بالقطعة )9( مبنطقة الوفرة الزراعية ضمن 
االش��ت��راط��ات وامل��واص��ف��ات اخل��اص��ة باالشتراطات 
واملواصفات باملناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة 
احليوانية ليكون ارت��داد البناء )10م( جهة شارع 
اخل��دم��ات فقط ومي��ك��ن االل��ت��ص��اق بجميع اجلهات 

فهد الشعلةاألخرى .

115 ألف م3 من األنقاض  بلدية اجلهراء رفعت 
واملخلفات و271 سيارة مهملة في فبراير

كشفت إدارة العالقات العامة في 
بلدية الكويت ع��ن اإلجن����ازات التي 
حققتها إدارة ال��ن��ظ��اف��ة ال��ع��ام��ة و 
اشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة 
اجل��ه��راء خ��الل شهر فبراير املاضي 
م��ش��ي��رة ال���ى رف���ع 115463م3 من 
األنقاض واملخلفات إلى جانب توزيع 

واستبدال 978 حاوية
وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة 
النظافة العامة و إشغاالت الطرق بفرع  
بلدية محافظة اجلهراء فهد القريفة  أن 
مراقبة النظافة العامة قامت برفع 
115463م3 من األنقاض و املخلفات ، 
توزيع و استبدال 978حاوية ، حترير 
و توجيه 727مخالفة و انذار وتعهد 
ب��اإلض��اف��ة ال���ى وض���ع 568ملصقاً 
ملنشأت مخالفة وسيارات مهملة ورفع 

71 سيارة مهملة .
وأش����ار ال��ق��ري��ف��ة ال���ى أن مراقبة 
إش��غ��االت ال��ط��رق ق��ام��ت ب��إجن��از 52 
معاملة إشغال طريق تضمنت اإلفراج 
عن 31 مركبة ،اص���دار 12ترخيصاً 
اس��ت��غ��الل م��س��اح��ة  ، 9 ت��راخ��ي��ص 
ل��ب��رادات ومرطبات وش��واي��ة دج��اج 
وإل��ى جانب رف��ع 200 سيارة مهملة 
الفتاً الي حتصيل رسوم بلغت 8782 

دينار.
ودع���ت إدارة ال��ع��الق��ات العامة 
اجلمهور االتصال على اخلط الساخن 
139 أو التواصل عبر حساب البلدية 
@kuwmun ف��ي م��واق��ع التواصل 
االجتماعي في حال وجود أي شكوى 
تتعلق بالبلدية وسيتم التعامل معها 

رفع سيارات مهملةعلى الفور.

يضم العديد من إصداراته ومطبوعاته

»بيت الزكاة« يشارك في معرض 
الكتاب اإلسالمي 

 يشارك بيت الزكاة مبعرض الكتاب اإلسالمي 
في نسخته ال 44 ال��ذي تقيمه جمعية اإلصالح 
االجتماعي برعاية األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة ورئيس 

جمعية اإلصالح د. خالد املذكور. 
وصّرح مراقب العالقات العامة في بيت الزكاة 
ناصر الكندري أن جناح البيت في املعرض يضم 
العديد من إصدارات بيت الزكاة ومطبوعاته، من 
بينها سلسلة “محسنون من بلدي”، و كتيبات 
ك� “ميزانية األس��رة “ و “كيف تنمي أموالك” و 
“أحكام و فتاوى الزكاة”، ومجلة “العطاء”، 

باإلضافة إلى بعض اإلصدارات اخلاصة باألطفال.
   وأض���اف ال��ك��ن��دري أن بيت ال��زك��اة يسعى 
من وراء مشاركته في املعرض إل��ى زي��ادة سبل 
التواصل مع اجلمهور ومتابعة أداء دوره في 
التوعية بفريضة الزكاة والعمل على تطبيقها 

ملصلحة املجتمع.
وي��ح��رص بيت ال��زك��اة على امل��ش��ارك��ة بهذا 
امل��ع��رض بصفة سنوية حيث ُي��ق��ام على أرض 
املعارض صالة رقم )A4(، خالل الفترة من 23  
إلى 30 مارس 2019 ، ويستقبل املعرض زّواره 

خالل فترتني صباحية ومسائية.

الوزير فهد الشعلة يطلع على إصدارات بيت الزكاة

366 شكوى خط البلدية الساخن استقبل 
من اجلمهور خالل فبراير املاضي

أوض��ح التقرير ال��ذي أعدته إدارة 
العالقات العامة  ببلدية الكويت بأن 
ع���دد ال��ش��ك��اوي ال��ت��ي مت استقبالها 
عبر اخل��ط الساخن “ 139 “ لقسم 
الطوارئ التابع  إلدارة اخلدمات العامة 
وحتويلها إلى أفرع البلدية باحملافظات 
خ��الل شهر فبرايراملاضي ق��د بلغت 
366 شكوى وشملت مجاالت النظافة 
ال��ع��ام��ة )ش���ك���اوي وج����ود مخلفات 
قمامة ،طلب ح��اوي��ات نظافة، وجود 
قمامة أث���اث مستعمل، أش��ج��ار أم��ام 
امل��ن��ازل وال��س��اح��ات، شكاوى سقوط 
)أشجار،حديد، إطارات، سقوط عامود 
إنارة،  كثبان رملية، صخر، صلبوخ(، 
وش��ك��اوى رم��ي دف��ان وأن��ق��اض تعيق 
الطريق وش��ك��اوي س��ي��ارات ،طراريد 
،شاليهات مهملة ، شكاوي تعدي على 
أمالك الدولة فضالً عن تزويد املواطنني 

بأرقام البلدية املختلفة.
وأش��ار التقرير إل��ى أن أعلى معدل 
ل��ل��ش��ك��اوي ال��ت��ي مت استقبالها من 
اجلمهور ك��ان في محافظة  األحمدي 
حيث بلغ ع��دده��ا  84  شكوى تلتها 
محافظة العاصمة بعدد 74 شكوى 
وج���اءت محافظة حولي ف��ي املرتبة 
الثالثة من حيث عدد الشكاوي والتي 
ب��ل��غ��ت  63 ش��ك��وى ف��ي��م��ا ب��ل��غ ع��دد 
الشكاوي التي تلقاها اخلط الساخن 
بخصوص محافظة ال��ف��روان��ي��ة  60 
شكوى وحلت في املركز الرابع ، كما 
ب��ني التقرير ب��أن محافظة اجل��ه��راء 
جاءت في املركز اخلامس من حيث عدد 
الشكاوي والتي بلغت 53 شكوى ، و 
جاءت محافظة مبارك الكبير في املركز 

األخير  بعدد32  شكوى.
وذك��ر التقرير أن جميع الشكاوي 
التي يتم استقبالها عبر اخلط الساخن 
“139” م��ن قسم ال��ط��وارئ التابع 
إلدارة اخلدمات يتم إدخالها في جهاز 
احلاسب اآللي ويتم متابعتها من قبل 
موظفي اخلط الساخن بعد توجيهها 
إلى جهات االختصاص في البلدية طبقا 

للمحافظات.
وب���ني ال��ت��ق��ري��ر ب���أن امل��وظ��ف��ني في 
اخل��ط ال��س��اخ��ن ال يكتفون بتحويل 

الشكاوي للجهات املعنية بأفرع البلدية 
باحملافظات ب��ل يقومون مبتابعتها  
حتى يتم التأكد من اإلج��راءات التي مت 
اتخاذها بشأنها  من أجل التواصل مع 

الشاكي وإطالعه على تلك اإلجراءات .
وأوض��ح التقرير ب��أن خدمة اخلط 
ال��س��اخ��ن ت��ه��دف ب���أن ت��ك��ون حلقة 
الوصل بني جهاز البلدية واجلمهور 
ومساعدتهم في كافة املجاالت التي تقع 

ضمن اختصاصاتهم .
ولفت التقرير إلى أنه في حال وجود 

احلاالت الطارئة في مختلف احملافظات 
التي تستوجب احل��ل ال��ف��وري  فإنه 
يتم حت��ري��ك آل��ي��ات وم��ع��دات وعمال 
اإلدارة للعمل ع��ل��ى حلها ف���ورا من 
أج��ل تقدمي أفضل اخلدمات وبأقصى 
س��رع��ة ممكنة ، إل��ى ج��ان��ب التعاون 
مع مختلف املؤسسات احلكومية في 
حالة وجود أي طارئ من خالل دعمهم 
بآليات وعمال البلدية والعمل بروح 
الفريق الواحد من أجل حتقيق املصلحة 

العامة.

بلدية الكويت
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»إحياء التراث اإلسالمي« نظمت ندوة »الكويت ودعاة الصراط املستقيم«
أقامت إدارة الكلمة الطيبة 
)امل��راق��ب��ة الثقافية( بجمعية 
إح��ي��اء ال��ت��راث اإلس��الم��ي ن��دوة 
عامة بعنوان: )الكويت ودعاة 
ال��ص��راط املستقيم( تضمنت 
م��ح��وراً أساسياً ت��ن��اول عالقة 
الكويت بدعاة الصراط املستقيم 
الذين يدعون ال��ى الكتاب الله 
وس��ن��ة النبي صلى ال��ل��ه عليه 

وسلم على فهم السلف الصالح.
وقد حتدث في بداية الندوة 
الشيخ د. أن��س اليتامى حول 
عالقة الكويت بالدعوة السلفية 
وأب��رز رج��ال ه��ذه ال��دع��وة عبر 
التاريخ الكويتي، وأهم األعمال 
ال��دع��وي��ة ال��ت��ي ق��ام��ت بها هذه 
الدعوة، فقال: التاريخ الديني 
لهذه الدولة املباركة ميتد منذ 
تأسيسها ومنذ أول حكامها، 
فقد عرفت ه��ذه البلدة املباركة 
منذ نشأتها بتمسك أهلها بهذه 

الشريعة املباركة.
ومنذ تأسيس الدولة وعلماء 
هذه البالد عرف عنهم التمسك 
ب��ال��دع��وة الصحيحة السنية 
السلفية منذ نشأتها، وفي البداية 
ك��ان العلم الشرعي وال��دع��وة 
الشرعية مقتصراً على نطاق 
ضيق بحكم صغر البلدة، ولذلك 
كان القضاء الشرعي والتعليم 
الشرعي مقتصراً على القضاة 
وأئمة املساجد، فكانوا يعلمون 
الناس مباديء العلوم والكتابة 
واخل��ط واحلساب ونحو ذلك، 
ولذلك انحصر التعليم الشرعي 
عند القضاة وأئ��م��ة املساجد، 
وكما ذكرنا عرفت هذه الدولة 
منذ نشأتها باحملافظة على شرع 

الله تعالى.
ب��ع��د ذل����ك ب����دأت امل����دارس 
النظامية في الكويت، ومن يقرأ 
ف��ي تلك املرحلة يجد تشابهاً 
كبيراً بني قيام أهلها بتأسيس 
ه��ذه ال��دع��وة السنية السلفية 
والتعليم في بلدهم وبني ما تقوم 
ب��ه ه��ذه اجلمعية ف��ي اخل��ارج 
اليوم في ال��دول الفقيرة، حيث 
يبدأ احل��ي بإنشاء مدرسة، ثم 
يعلمون أبناء احلي، ثم تصبح 

بعد ذل��ك كلية أو جامعة، ثم 
بعد ذل��ك تزدهر ه��ذه الكلية أو 
اجل��ام��ع��ة وت��ك��ون ل��ه��ا سمعة 

عظيمة.
ثم أوض��ح احملاضر بأن أول 
ظهور للمدارس النظامية كان 
في عهد الشيخ مبارك الصباح 
ي��رح��م��ه ال���ل���ه، وه���ي م��درس��ة 
املباركية والتي سميت باسمه، 
وذلك في عام )1911م(، وكان 
م��دي��ره��ا وأول م��ن ع��ني عليها 
ه��و الشيخ ي��وس��ف ب��ن عيسى 
القناعي، وك��ان��ت ت��درس فيها 
اللغة والتفسير والكتب السلفية 
والفقه والعقائد، وك��ان غاية 
وهدف ولي أمر الطالب آنذاك أن 
يتخرج ابنه وقد حفظ كتاب الله 
ت��ب��ارك وتعالى ودرس تعليم 
اخلط واللغة، وكان فيها خمسة 
دروس ف��ي ال��ي��وم، وك��ل درس 
ساعة مبعدل )3( دروس في 

الصباح ودرسان في املساء.
وف��ي ع��ام )1913م( أنشئت 
املدرسة الثانية، وهي )اجلمعية 

اخل��ي��ري��ة(، وك��ان��ت تأسيسها 
ملواجهة موجة التبشير التي 
غ���زت دول����ة ال��ك��وي��ت وغ���زت 
اخلليج في تلك احلقبة، فاتفق 
جمع من أهل الدين والتجار على 
أن ينشئوا شيئاً يدافعوا به عن 
دين الله تبارك وتعالى، حتى أن 
أهل التبشير آنذاك كانوا يصفون 
أه��ل الكويت وقتها بالتشهد، 
وكما يزعمون بالوهابية، وكان 
هناك م��ق��راً لبعض النصارى، 
ولكن لم يأتيه أحد بسبب زهد 
الناس عنهم بحمد الله تبارك 

وتعالى.
وق���د أن��ش��أ ه���ذه اجلمعية 
الشيخ فرحان اخلالد اخلضير، 
وقد عرف عنه بالعلم والصالح، 
ونستطيع أن ن��ق��ول أن ه��ذه 
اجلمعية تعتبر أول جمعية 
خيرية كان الغرض من تأسيسها 
إنشاء صندوق يجمع فيه املال، 
ث��م ي��رس��ل ال��ط��الب م��ن دول��ة 
الكويت الى الدول العربية حتى 
يتعلموا في اجلامعات واملعاهد 

الشرعية في تلك ال���دول، فهي 
أقرب الى خطة )ابتعاث( بهدف 
مواجهة التغريب والتبشير، 
ولذلك كانوا يرسلون الطلبة 
ال���ى م��ص��ر وب���ي���روت وال��ش��ام 
وغ��ي��ره��ا م��ن ال���دول العربية، 
فيصرف لهم مصاريف الدراسة 
واإلعاشة والعالج، حتى يعود 
ال��ى الكويت، ثم يبدأ بعد ذلك 
بالدعوة الى الله تعالى، وهذا 
يدل على أن الدراسة النظامية 
واجل��ام��ع��ات وال��ت��غ��رب ألج��ل 
العلم ه��و م��ن أه��م األم���ور التي 
ينبغي ألهل الدعوة القيام بها، 
ولذلك تأثرت الكويت بالطلبة 
وهم قد رجعوا ونشروا التعليم 
وال��دع��وة العلم والعمل ، حتى 
أصبحت ال��ك��وي��ت بفضل الله 
تعالى وبهذه اجلهود منارة من 

منارات العلم.
بعد إنشاء املدرسة املباركية 
بعشر سنوات )1921م( أنشئت 
امل��درس��ة األح��م��دي��ة نسبة الى 
حاكم الكويت ف��ي ذل��ك الوقت 

الشيخ أحمد اجل��اب��ر الصباح 
رحمه الله تعالى، وكان الهدف 
من إنشائها أن مدرسة املباركية 
اقتصر التعليم فيها على العلوم 
ال��ش��رع��ي��ة، ف�����أراد م��ؤس��س��وا 
)األح��م��دي��ة( أن يجمعوا بني 
ال��ع��ل��وم ال��ش��رع��ي��ة وال��ع��ل��وم 
العصرية، وقد تبرع لها الشيخ 
أحمد اجلابر من ماله اخلاص، 
وجعل راتباً سنوياً لها يقدر ب� 
)1000( روبية، واستمر اإلنفاق 

من ذلك احلاكم ملدة )15( سنة.
بعد ذل��ك حت��دث الشيخ د. 
ناظم املسباح عن مالمح تاريخ 
ال��ك��وي��ت ال��دي��ن��ي وامل��ؤس��س��ات 
ال��دي��ن��ي��ة ف��ي ال��ك��وي��ت، ف��ق��ال: 
مجتمع الكويت مرتبط بالكتاب 
والسنة ومبنهج السلف الصالح 
منذ القدم، ولم جند مشاكل في 
قبول أهل الكويت لدعوتنا، ففي 
بالد غير الكويت قد يجد الدعاة 
فيها صعوبة ف��ي تقبل أهلها 
للدعوة، ولكن ف��ي الكويت لم 
جند ذلك، ففي الكويت بحمد الله 

ال جند اآلن القبور في املساجد، 
وقد يوجد بعض الطرق املبتدعة 
ولكن ليس لها قبول كبير داخل 

الكويت.
وأوضح املسباح أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم بلغنا ما 
فيه اخلير والنجاة لنا، سواء 
ف��ي ال��ع��ق��ي��دة أو ال��ع��ب��ادات أو 
املعامالت، وقال: )تركتكم على 
احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال 
يزيغ عنها إال هالك(، فما من أمر 
يعصمنا ويحفظنا من الضالل 
إال ودلنا عليه وبينه لنا. وبعد 
م��وت��ه صلى ال��ل��ه عليه وسلم 
استلم الصحابة ه��ذه األمانة، 
وه��م الذين زكاهم الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم، 
وأقاموا هذا الدين على أمت وجه، 
ثم سار على طريقهم التابعون 

واألئمة.
وأوض����ح امل��س��ب��اح أن ه��ذه 
ال���دع���وة ه��ي دع����وة اإلس����الم، 
وعلينا أن نفهم كتاب الله تعالى 

كما فهمه السلف الصالح.

املتحدثون في الندوة

»ديوان احملاسبة« ينظم 
ندوة تعريفية حول التدقيق 

الداخلي األربعاء املقبل
ي��ن��ظ��م دي����وان 
احمل��اس��ب��ة ن���دوة 
ت��ع��ري��ف��ي��ة ح��ول 
التدقيق الداخلي 
حت�������ت ش����ع����ار 
“ارتقاء مؤسسي” 
وذلك حتت رعاية 
رئ���ي���س دي�����وان 
احملاسبة باإلنابة 
ع��ادل الصرعاوي 
يوم األربعاء املقبل 
في الديوان، بهدف 
تعريف ب��أه��داف 
وأع����م����ال إدارة 
التدقيق الداخلي 

بالديوان.
 وأكد مدير إدارة 
التدقيق الداخلي 

بديوان احملاسبة د.عدنان احلسن أن إدارة التدقيق الداخلي 
تهدف من تنظيم ه��ذه ال��ن��دوة التعريف بأهمية التدقيق 
الداخلي ودوره في تطوير ومتيز املؤسسة ورف��ع كفاءة 
األداء، كما تهدف إلى بيان أهم إجنازات التي قامت بها اإلدارة 
منذ نشأتها وخاصة خ��الل السنة املالية 2019/2018 
من حيث القيام باملهام الرقابية على أعمال الديوان والتي 
أدت إلى التطوير املهني ومتابعة أخر املستجدات في مجال 

التدقيق الداخلي.
وقال احلسن بأن من أهم احملاور التي ستتطرق لها الندوة 
احملور اخلاص مبيثاق التدقيق الداخلي لديوان احملاسبة 
ال��ذي مت إع��داد واعتماده العمل مبوجبه، باإلضافة الى 
منهجية وآلية العمل املتبعة باإلدارة لكافة منتسبي الديوان 
تطبيقاً ملبدأ الشفافية وبيان أن دور التدقيق الداخلي يتركز 

بشكل اساسي على تطوير وحتسني جودة العمل.
كما أض��اف أنه سيتم عرض اإلج��راءات املتبعة من قبل 
إدارة التدقيق الداخلي في إعداد خطة التدقيق للسنة املالية 
2020/2019 بدءاً من إجراءات تقييم املخاطر وتقييم نظم 
الرقابة الداخلية وحتديد األهمية النسبية حتى إعداد اخلطة 

النهائية واعتمادها.
وأشار احلسن إلى أن هذه الندوة موجهة بشكل أساسي 
جلميع القياديني واالشرافيني واملدققني واملوظفني الفنيني 
واإلداريني بالديوان، باإلضافة إلى دعوة العديد من اجلهات 
احلكومية لتبادل التجارب واخلبرات في هذا املجال، إلى 
جانب دعوة األمانة العامة للتخطيط والبرنامج اإلمنائي 
لألمم املتحدة )UNDP( بهدف اطالعهم على دور التدقيق 
ال��داخ��ل��ي ب��ال��دي��وان وم���دى تفعيل ه��ذا ال���دور املؤسسي 

واحليوي وأثره على حتسني األداء املهني للديوان.

د.عدنان احلسن


