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يوم ترفيهي مفتوح لنقابة العاملني بالبلدية اليوممحليات
حتت رعاية مدير عام البلدية م.احمد املنفوحي تنطلق في التاسعة من صباح اليوم بنادي البلدية فعاليات اليوم الترفيهي املفتوح 
الذي تنظمه نقابة العاملني بالبلدية مبناسبة عيد العمال وضمن فعاليات حملة حافز وتستمر فعالياته حتى التاسعة مساء. واكد رئيس 
االحتاد العربي لعمال البلديات والسياحة، ورئيس مجلس إدارة نقابة العاملني في بلدية الكويت محمد العرادة ان احلفل سيتخلله 
العديد من الفعاليات واأللعاب املجانية وتوزيع الهدايا والبالونات السحرية لألطفال والرسم على الوجوه، وركوب اخليل واحلنطور 
مجانا، واملسابقات الشيقة لألطفال والعديد من الفقرات االستعراضية، باإلضافة إلى اجلوائز األخرى اخلاصة باملسابقات التي سيتم 
طرحها على احلضور تتعلق بتقدمي أسئلة عن نقابة العاملني في بلدية الكويت بهدف توعية احلضور من أعضاء اجلمعية العمومية بكل 
املواضيع التي تهم نقابتهم، من حيث إجنازاتها ونشاطها وتكوينها وأهدافها وغيرها.

من جانبه، قال نائب رئيس 
مجل���س إدارة جمعية الهالل 
األحمر الكويتي أنور احلساوي 
ل� »كونا«: إن املساعدات التي 
اليوم على 500 أسرة  وزعت 
اشتملت على بطانيات ومواد 
غذائية متنوعة، موضحا أنها 
تأتي في اطار الدعم املباش���ر 
الذي تقدمه اجلمعية لالجئني 
السوريني في مختلف احملافظات 

األردنية. 
وأض���اف احلس���اوي أن 
التنسيق والتعاون مع الهالل 
االحمر االردن���ي أثمرا وضع 
آليات محكمة وفعالة لتوزيع 
املواد االغاثية وضمان وصولها 
الى الس���وريني ف���ي املناطق 

املوجودين بها. 

الكتابي ملادة التربية اإلسالمية 
وقد تخلل الورشة الكثير من 
األنش����طة. ورش����ة )أنشطه 
تطبيقية في التعليم القائم على 
الكفايات( والتي قدمتها املوجهة 
الفنية ملادة اللغة العربية دالل 
السنافي والتي تناولت من خالل 
الورشة كفايات اللغة العربية 
ومهاراتها األساسية األربع وهي 
»القراءة والكتاب����ة والتحدث 
واالس����تماع« كم����ا أوضحت 
الس����نافي كيفية تدريس هذه 
املهارات داخل الصف. ورش����ة 
)كفاي����ات ومعايي����ر( للمنهج 
الوطني ملادة اللغة اإلجنليزية 
التي قدمتها رئيسة قسم اللغة 
اإلجنليزية في مدرسة العديلية 
االبتدائية بنات  نورة البديوي 
والتي تناول����ت فيها تعريف 
الكفاية وتقسيمها الى كفايات 
عامة وخاصة، تعريف املعيار 
والذي ين����درج حتته معايير 
خاصة باألداء ومعايير خاصة 
باملنه����ج، اس����تراتيجيات في 
التدريس، كما تضمنت الورشة 
عمال تدريبيا على كتابة حتضير 

منهج الكويت املتطور.
ورشة )مدخل املنهج القائم 

مواد إغاثية لـ 500 أسرة سورية الجئة في األردن

لتزويدهن باخلبرات الالزمة قبل دخول امليدان

نقل 11765 درب نفايات إنشائية وبلدية وسكراب أثاث

املنظمة العربية للهالل األحمر: املساعدات 
الكويتية للسوريني ساهمت في تخفيف معاناتهم

»انطالقة واعدة« في »املعلمني« ملعلمات املستقبل

بلدية األحمدي: حتصيل 7823 دينارًا جتديد 
تراخيص و1800 صلح مبخالفات في مارس

كشف التقرير اإلحصائي الذي أعدته إدارة 
العالقات العامة ببلدي����ة الكويت عن إجنازات 
مراقبة النظافة العامة ومراقبة إشغاالت الطرق 
التابعني إلدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
بفرع بلدية محافظ����ة األحمدي عن نقل 11765 
دربا من النفايات اإلنشائية والبلدية وسكراب 
األثاث من طرق وشوارع محافظة األحمدي خالل 
ش����هر مارس 2016. وأش����ارت العالقات العامة 
في تقريرها إلى أن احلمالت امليدانية التي قام 
بها املفتش����ون أس����فرت عن توجيه 295 إنذارا 
وحترير 136 تعهدا وإزالة 575 ملصقا ورفع 15 
سيارة مهملة ورفع 10 سيارات سكراب ورفع 7 
سيارات معروضة للبيع إلى جانب اإلفراج عن 
32 سيارة وحترير عدد مخالفة واحدة لقانون 
87/9 وحترير 35 مخالفة إشغال طريق وحترير 
4 مخالف����ات لقانون 2005/5 نظافة عامة ونقل 

2988 دربا من نفايات سكراب األثاث إلى جانب 
نقل 3852 دربا من النفايات البلدية الس����كانية 
وقمامة ونقل 4925 دربا من النفايات اإلنشائية 

الشبه صلبة.
وأضافت العالق����ات العامة في تقريرها إلى 
أن قسم تراخيص إشغاالت الطرق قام بتجديد 
22 ترخيص اشتملت على 15 ترخيصا ملطاعم 
ومقاه وجتديد 2 ترخيص حمللني تصليح سيارات 
وترخيص واحد حملل ألعاب وجتديد 3 تراخيص 
حملالت مواد بناء وإصدار 2 ترخيص ألعمال مؤقتة 
وحتصيل رسوم 7823 دينارا نظير جتديد تلك 
التراخيص، كما أشار التقرير إلى أنه مت الصلح 
في 18 مخالفة إشغاالت طرق ومت حتصيل مبلغ 
1800 دينار من الصلح في املخالفات إلى جانب 
إرسال 17 مخالفة إلى اإلدارة القانونية و4 نظافة 

عامة لم يتم البت فيها.

وأكد في هذا الصدد حرص 
الكويتي منذ بداية  الش���عب 
األزمة التي حلقت باألش���قاء 
الس���وريني على مد يد العون 
لهم »انسجاما« مع دور الكويت 
اإلنس���اني ومراعاة ملتطلبات 
األسر السورية التي اضطرت 
الى ترك البالد بس���بب أعمال 
العن���ف على أمل املس���اهمة 
بتخفي���ف جزء م���ن املعاناة 

عنهم. 

علي الكفايات( ملادة العلوم فقد 
قدمتها فاطمة أبل كما مت عرض 
فيلم حول كيفية تغيير القناعات 
وأثرها في النتائج حيث تناولت 
الورش����ة املواضيع األساسية 
في املنهج املطور وركزت على 
األنشطة املختلفة التي مت من 
التع����رف على مفهوم  خاللها 
إلى  املعيار وأنواعه باإلضافة 
تس����ليط الضوء على جوانب 
االخت����الف بني منهج احملتوى 
واملنه����ج املط����ور القائم على 
الكفايات. وش����كر احلساوي 
أم عطية األنصاري  مدرس����ة 
على األوبري����ت الذي قاموا به 
وال����ذي كان بعن����وان »مكارم 
األخالق« كما كرم كال من مدير 
مركز التربية العملية في جامعة 
الكويت د.علي الكندري ومدير 
مكتب التربية األساسية د.محمد 
خاجة باالضافة إلى تكرمي فريق 

العمل.

عمان - كونا: قال األمني العام 
للمنظمة العربية للهالل األحمر 
والصلي���ب األحم���ر د.صالح 
الس���حيباني إن املس���اعدات 
اإلنسانية التي تقدمها جمعية 
الهالل األحمر الكويتي لالجئني 
السوريني في األردن ساهمت 
في تخفيف معاناتهم وتلبية 
جانب أساسي من احتياجاتهم 

بصورة كبيرة. 
جاء ذلك في تصريح أدلى به 
السحيباني ل� »كونا« أمس خالل 
مش���اركته وفد الهالل األحمر 
الكويتي توزيع مساعدات على 
500 أسرة سورية الجئة في 
العاصمة األردنية عمان على 
هامش مش���اركتهم في أعمال 
الدورة ال� 41 للمنظمة العربية 
التي اختتم���ت أعمالها أمس 

اخلميس. 
وأشاد السحيباني باجلهود 
الكويتي���ة املتواصل���ة لدعم 
الالجئ���ني منذ بداية  أوضاع 
األزمة في سورية حتى اليوم، 
مؤكدا حاجتهم امللحة لكل دعم 
إنساني من قبل الدول املانحة 
واملجتمعات الدولية واملنظمات 
املتخصص���ة و»هن���ا يب���رز 
ال���دور الكويتي على مختلف 
األصعدة واملستويات الرسمية 

والشعبية«. 

أقام����ت جمعي����ة املعلمني 
التاس����ع  الترب����وي  امللتق����ى 
التي تنظمه  »انطالقة واعدة« 
ادارة شؤون املعلمات سنويا 
لطالبات كلية التربية في جامعة 
الكويت وطالبات كلية التربية 
األساسية بهدف اطالعهن على 
مس����تجدات املي����دان التربوي 
الالزمة  وتزويدهن باخلبرات 

قبل دخولهن املدارس.
من جهته، أكد رئيس جمعية 
املعلمني وليد احلساوي حرص 
اجلمعية على تقدمي كل ما يلزم 
جلموع املعلمني واملعلمات في 
امليدان التربوي سواء عن طريق 
املؤمترات التربوية أوالدورات 
أو  العمل  التدريبي����ة وورش 

األنشطة التربوية.
وأض����اف احلس����اوي أن 
فعاليات امللتقي تأتي بالتعاون 
مع مراك����ز التربي����ة العملية 
ف����ي كلية التربية األساس����ية 
التي احت����وت على العديد من 
احملاضرات وورش العمل على 

النحو التالي:
محاضرة »املعلم الواعد« التي 
قدمها خالد اخلراز موجه التربية 
اإلسالمية في منطقة العاصمة 
التعليمية وأحد املساهمني في 
املناهج والتي ذكر فيها  إعداد 
الوظيف����ة هي األرقي  ان هذه 
واألفض����ل، مستش����هدا بقول 
الشاعر قم للمعلم وفه التبجيل 
املعلم أن يكون رس����وال،  كاد 
مضيفا أن املعلمة الواعدة حتتاج 
إلى مهارة التخطيط والتقومي 
وأن تتحلى بروح الدعابة ورشة 
»كفايات����ي تكفين����ي« قدمتها 
املوجهتان الفنيتان عبلة عبد 
امللك وفضة القحطاني حيث مت 
تدريب املعلمات على التحضير 

وفد الهالل األحمر الكويتي اثناء توزيع املساعدات على الالجئني السوريني

 جانب من احلضور في امللتقى

الوزارة أقامت معرضاً ألهم مشاريع قطاع هندسة الطرق

احلصان: »األشغال« تتبنى »الكل يعرف« إقراراً مببدأ الشفافية 
وحق املواطنني في معرفة ما يتم إجنازه

بالتوازي مع ما ينجز من 
اعمال في مشاريع القطاع 
لتعريف املواطنني واملهتمني 
بكل املعلومات والبيانات 
عن مشاريع القطاع إقرارا 
ملبدأ الشفافية وحق املواطن 
في املعرفة واإلملام مبا  يتم 
اجنازه خاصة في وزارة 
االشغال العامة التي تنفذ 
اجلزء االكبر من مشاريع 
التنمي����ة في البالد والتي 
تلقى اهتمام ودعم وزير 

العامة ووزير  االش����غال 
الدولة لش����ؤون مجلس 
االمة د.علي العمير ووكيل 
الوزارة م.عواطف الغنيم، 
الفتا ال����ى ان حملة الكل 
يعرف ال يقتصر دورها عند 
تنظيم املعارض او توزيع 
املطبوعات فقط بل تقوم 
بتنظيم الزيارات امليدانية 
جلميع املشاريع من قبل 
املواطن����ني واملس����ؤولني 
واملؤسس����ات احلكومية 
الراغبة  وغير احلكومية 
في زيارة مشاريع القطاع 
كما تتواصل مع اجلمهور 
م����ن خ����الل كل وس����ائل 
االعالم ووسائل التواصل 
الى  االجتماعي للوصول 
اكبر شريحة من املواطنني 
وتعريفهم مبشاريع الطرق. 
وشدد احلصان على حرص 
القطاع على التواصل مع كل 
شرائح املواطنني من خالل 
تنظيم الفعاليات واملعارض 
واملؤمترات والندوات من 
خالل املضي قدما في تنفيذ 
التي  حملة»الكل يعرف« 
حتقق جناحات كبيرة في 

التواصل املجتمعي.

اخلاص����ة لكل مش����روع 
ال����ى توزيع  باالضاف����ة 
البورشورات واملطبوعات 
على الزوار والتي تتضمن 
البيانات واملعلومات  كل 
عن مش����اريع القطاع وما 
وصلت اليه من نسب اجناز 

ومراحل تنفيذ.
 وأوض����ح احلصان ان 
قطاع هندسة الطرق اخذ 
على عاتق����ه تبني حملة 
»الكل يعرف« التي متضي 

فرج ناصر

ضم����ن حمل����ة »الكل 
الت����ي يتبناها  يع����رف« 
الطرق في  قطاع هندسة 
وزارة االش����غال العام����ة 
أقي����م معرض ألهم وأبرز 
مشاريع الطرق التي ينفذها 
القطاع في ساحات األڤنيوز 
أمس واليوم. وقال الوكيل 
املس����اعد لقطاع هندسة 
الطرق في وزارة االشغال 
العام����ة م.أحمد احلصان 
ان املع����رض الذي يقيمه 
القطاع بساحات األڤنيوز 
القى إقباال كبيرا من قبل 
املواطن����ني واملقيمني من 
مرت����ادي امل����كان والذين 
حرص����وا عل����ى التعرف 
على آخ����ر املس����تجدات 
ابرز واهم مش����اريع  في 
قطاع هندسة الطرق منها 
)مشروع تطوير وحتديث 
طريق جمال عبدالناصر 
- تطوير طريق اجلهراء 
- مش����روع جسر الشيخ 
جابر االحمد(، مشيرا الى 
انه مت اس����تعراض شامل 
للمعلوم����ات والبيان����ات 

شرح لرواد املعرض حول مشاريع قطاع الطرق 

طالب »األشغال« بإنهاء معاناة األهالي مع الدوار والشارع املهملني في القطعة )٢(

فهد الشحومي: املنقف بال مخفر وال مستوصف 
وال جمعية أو حتى حديقة أو ممشى

ال���دوار املهمل في القطعة 
)2( والش���ارع املهمل منذ 
6 س���نوات ورغم املشاكل 
والش���كاوى، إال أن ه���ذا 
الش���ارع والدوار لم تتم 
تسويته ووزارة  األشغال 
تأخذ بش���كاوى املناطق 
الداخلية وتتم تس���ويتها 
وحلها بشكل مهني وسريع 
ويتم إرسال الصور للشاكي 
خالل 3 أيام عمل عبر تويتر 
ونحن منذ 6 سنوات نشكو 
لهم الوضع ولم يردوا علينا 
حتى يومنا ه���ذا رغم ان 
املقاول املنفذ من قبل وزارة 
األشغال سلمهم املشروع 
بهذا الشكل لكنهم لم يطبقوا 
عليه أي ن���وع من أنواع 
النهائي  الرقابة للكش���ف 
على املشروع، متمنيا من 
وزارة األش���غال االلتفات 
ملعاناتنا نحن أهالي املنقف 
مع وزارتكم وحل مشكلة 
الشارع والدوار املهملني منذ 

6 سنوات.
وأكد الشحومي أن الرد 
على األهالي بهذا الشأن من 
قبل وزارة األش���غال عند 
التوجه لهم لتقدمي الشكوى 
هو ان هذا الش���ارع عليه 
صيانة سنوية، فأي صيانة 
على شارع غير قائم أصال 
ونحن عل���ى يقني بع��دم 
قب�����ول وزير االش���غال 
به��ذا احلال التعيس فق���د 
اتلفوا ممتلكاتن�ا وسياراتنا 
بإهماله���م، السيما خطورة 
احلف���ر املكشوفة، فحت���ى 
االطفال اصبحوا في حالة 
خطر جراء ذلك، وال نري��د 
ان يهت���م املسؤولون باألمر 
او  بعد ح���دوث مك��روه 
ما ال حتم���د عقباه ال قدر 

اهلل.

عادل الشنان 

أهال���ي منطقة  نظ���م 
املنق���ف جلن���ة تطوعية 
ش���عبية ش���بابية لتولي 
زمام أمور حلحلة املشاكل 
التي تعاني منها املنطقة 
عبر نشرها عبر الصحف 
احمللية ووس���ائل اإلعالم 
املختلف���ة بهدف كش���ف 
اإلهمال املتمثل بالوزارات 
احلكومية اخلدمية ورفع 
الشكاوى للجهات املعنية 
الش���كاوى  ومتابعة هذه 

بشكل مستمر. 
اللجنة  وقال رئي���س 
التطوعية ألهالي املنقف 
فهد الشحومي إن منطقة 
املنقف أنشئت منذ 1982م 
ويتجاوز عمرها ثالثني عاما 
وحتوي بيوت���ا حكومية 
وقسائم وعمارات ومجمعات 
وأسواق ومدارس خاصة 
وتعاني كثاف���ة مرورية 
دائمة وفي املقابل تفتقر إلى 
أساسيات ومقومات قيام 
أي منطقة أخرى فمنطقة 
املنقف ال يوجد بها )مخفر 
شرطة وال مستوصف وال 
جمعية تعاونية أو مركز 
خدمة وال حدائق عامة أو 
ممشى( بل حتى للتو فقط 
افتتحوا بها محطة وقود، 
مبديا أسفه الشديد لهدم 
التفات أي عضو أو مسؤول 
أو إعالمي للشكاوى املقدمة 
م���ن س���كان املنطقة لدى 
الرس���مية، لذلك  اجلهات 
جلأنا للصحافة لعل وعسى 

يصل صوتنا. 
وأش���ار الشحومي الي 
ان حت���ى موقع »غوغل«   
شهد على إهمال املسؤولني 
ملنطقة املنقف املنكوبة وذكر 

طفل يلعب مبحاذاة إحدى احلفر العميقة

الدوار املهمل 

بالتنسيق مع احملاكم والشؤون القانونية حلاجتها املاسة إلى املباني

»التربية« تقوم بحملة السترجاع مدارسها املؤجرة لدى الغير
أصحابها الستطالع رأيهم 
حول إمكاني����ة حصولهم 
على قس����ائم مقابل إغالق 
املقار احلالية وتغيير نوع 
النشاط من التعليمي إلى أي 
نشاط آخر بناء على شروط 
البلدية واملجلس البلدي في 
هذا الشأن، مضيفا أن ردود 
املدارس سيتم بحثها  تلك 
ضمن أعم����ال جلنة وضع 
األسس واملعايير لتوزيع 
القسائم، متمنيا من اجلميع 

التعاون في هذا اجلانب.

مضيفا أن القضية مازالت في 
احملاكم، وعليها نزاع قضائي 

منظور أمام اخلبراء.
وأوض����ح أن املدرس����ة 
تس����تغلها اجلمعي����ة منذ 
عام 2013 وقد طلبت إدارة 
الشؤون القانونية األسبوع 
املاضي بعض االستفسارات 

وجار الرد عليها.
أما فيما يتعلق باملدارس 
اخلاص����ة داخ����ل الس����كن 
النموذجي، فذكر الرشيد أن 
وكيل الوزارة وجه كتبا إلى 

عن أن إدارة التعليم اخلاص 
طلبت إخالء مبنى املدرسة 
الفلبينية الكائن في منطقة 
جليب الشيوخ، وذلك بعد 
حصول الوزارة على حكم 

قضائي نهائي بذلك.
الرش����يد في  وأض����اف 
تصريح خاص ل� »األنباء« 
أنه نظرا حلاجة التربية إلى 
مدرسة ابن خلدون الكائنة 
الش����امية، فقد  في منطقة 
الوزارة من جمعية  طلبت 
املبنى،  اإلصالح استرجاع 

عبدالعزيز الفضلي 

علم����ت »األنب����اء« أن 
وزارة التربية تقوم بحملة 
السترجاع مدارسها املؤجرة 
واملستغلة لدى الغير سواء 
كمدارس أو كمقرات جلهات 
مختلفة، نظرا حلاجة الوزارة 

املاسة إلى مبانيها. 
وفي هذا السياق، كشف 
ال����وزارة املس����اعد  وكيل 
لقطاع املنش����آت التربوية 
والتخطيط د.خالد الرشيد 

د.خالد الرشيد


