
محليات
الثالثاء ٢٧ ابريل ٢٠٢١

06

اجلمعية الگويتية
ملگافحة التدخني والسرطان

صندوق مرضى السرطان

بالتعاون  مع جريدة

صندوق مرضى السرطان
بالجمعية الكويتية

 لمكافحة التدخين والسرطان

ينظم المسابقة التوعوية السنوية
لشهر رمضان المبارك

 1442 هـ / 2021 م

االسم:
رقم الهاتف :

1- جتــمع گـوبـونـات اإلجـابــات الصحيـحــة وتوضــع يف مغلف يگتـب علــيــه املسابـقـة 
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٣- صندوق مرضى السرطان هو املسؤول عن إعداد األسئلة ومضمونها وفرز الگوبونات 
وحتديد الفائزين عن طريق السحب وتسليم اجلوائز للفائزين.

السؤال الثالث عشر:
تعتبر البقع البيضاء يف الفم عالمات حتتاج ملراجعة الطبيب 

من أهم أسباب البقع البيضاء: 

تدخني السجائر والشيشة    
األسنان احلادة     

مضغ التبغ 
جميع ما سبق   

مجلس بلدي

العنزي: سنتصدى ألي محاولة إلزالة مزرعة 
النخيل في «جنوب سعد العبداهللا اإلسكاني»

أكد عضــو املجلس 
العنزي  البلدي حمــود 
ضــرورة حمايــة كامل 
مزرعة النخيل في موقع 
العبداهللا  جنوب ســعد 
اإلسكاني ضمن مبادرة 
قدمها لوزير اإلســكان 
والبلدية تتضمن ضرورة 
النخيل  حماية مزرعــة 
ووقف إزالتها وبيعها في 
املزاد وذلك للقيمة البيئية 
العالية للموقع كونها رئة 

للمدينة.
وأشــاد العنزي بقبول وزير شؤون 
اإلسكان والبلدية والتطوير العمراني شايع 
الشايع ملبادرته حلماية موقع مزرعة النخيل 
ووقف إجراءات املزاد، كاشفا عن أن احلماية 
ستكون لكامل املساحة اخلضراء ملزرعة 
النخيل البالغة ٤٠٠ ألف متر مربع وتضم 
قرابة ٤٥٠٠ نخلة مع أشجار برية، وتعتبر 

أكبر مزرعة نخيل مثمر 
فــي الكويــت، حيث مت 
تأسيسها والعناية بها على 
مدى أكثر من ٣ عقود، كما 
استوطنت الطيور البرية 
وحياة فطريــة متكاملة 
في املوقع ويعتبر معبرا 
للطيــور املهاجــرة في 

الكويت.
وشــدد العنزي على 
رفضه ألي محاولة إلزالة 
أجزاء من مزرعة النخيل 
أو بيع بعض النخيل في 
املزاد، مؤكدا أنه لن تزال شجرة واحدة من 
املوقع وان احلماية ستكون لكامل املساحة 
اخلضراء وسنســتمر مبتابعة املوضوع 
وسنتصدى ألي محاولة لالستحواذ على 
بعض النخيل املعمر املوجود أو أي توجه 
لتقليص املساحة اخلضراء لغابة النخيل 

في موقع مدينة جنوب سعد العبداهللا.

قدم مبادرة إلى وزير اإلسكان والبلدية حلمايتها نظراً للقيمة البيئية لها

حمود العنزي

البلدية تكّثف جوالتها ضد مخالفي االشتراطات
أعلنت إدارة العالقات العامة في البلدية 
عن قيام الفريق الرقابي بطوارئ فرع بلدية 
مبارك الكبير تنفيذ جولة ميدانية مبساندة 
أمنية على احملالت واألسواق املركزية مبنطقة 
أبوفطيرة احلرفية وضاحية صباح  غرب 
السالم والقصور للتأكد من التزام احملالت 
بلوائح وأنظمــة البلدية وتطبيق القرارات 
تنفيــذا  اإلداريــة ٢٠٢١/١٠١٠، ٢٠٢١/١٣١٦ 
لتعليمات مجلس الــوزراء املوقر املتعلقة 
مبواعيد فتح وغلق احملالت واألسواق خالل 
فترة احلظر اجلزئي، فضال عن التأكد من 
التزام العاملني باتخاذ اإلجراءات والتدابير 
الوقائيــة واالحترازية بارتــداء القفازات 
والكمامات والتباعد اجلسدي لتجنب انتشار 

ڤيروس كورونا.
وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ 
بفرع بلدية محافظــة مبارك الكبير ناصر 
الهاجــري ان اجلولة امليدانيــة التي نفذها 
املفتشــون بالفريق الرقابي مبنطقة غرب 
أبوفطيرة وضاحية صباح السالم والقصور 
على احملالت واألسواق املركزية أسفرت عن 

الكشف على ٤٥ محال وسوقا مركزيا وحترير 
٣ مخالفات متثلت في حترير مخالفتني نظافة 
عامة وفقا لقانون ٢٠٠٨/١٩٠، حترير مخالفة 
استغالل مساحة خارجية لقانون ٢٠٠٦/١٤٩ 
فضال عن ٧ إنــذارات متثلت في توجيه ٤ 
إنذارات لاللتزام باالشتراطات الصحية ولبس 
الكمام بالشــكل الصحيح ووجود مقياس 
حرار وملصق تباعــد فضال عن توجيه ٣ 
إنذارات بإحضار التراخيص الهندسية إلى 
جانب التنبيه على احملالت االلتزام بالقرارات 

الصادرة واإلغالق في الوقت احملدد.
ودعا الهاجري أصحاب احملالت واألسواق 
املركزية االلتزام باالشتراطات الصحية من 
خالل اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات الوقائية 
بارتداء القفازات والكمامات وإلزام اجلمهور 
باحلفاظ على التباعد اجلسدي جتنبا للمخالفة، 
الفتا إلى تواصل اجلوالت امليدانية من قبل 
الفريق الرقابي على املطاعم واحملالت بجميع 
مناطق احملافظة للتأكد من التزامهم بالئحة 
احملالت واإلعالنات وتطبيــق العاملني كل 

االشتراطات الصحية.

تطوير مناهج العلوم
في الكويت

العالم من حولنا يتطور بشكل مذهل وسريع، فاملعلومات 
املتزايدة التي تتدفق بسرعة هائلة ال تنتظر كائنا من كان، 
وبفضــل التكنولوجيا أصبح العالــم قرية صغيرة، وترك 
ذلك التقدم بصماته في مختلــف العلوم، لذلك أصبح من 
الضروري تطوير العملية التعليمية بالشــكل الذي يساير 
هذا التقدم الهائل، وكانت أولــى خطوات حتقيق ذلك من 
خالل تغير املناهج. ويقصــد بعملية تطوير املنهج إدخال 
مجموعــة من التعديالت والتطــورات في مكونات املنهج، 
وعناصــره املختلفة وذلك ليصبح أكثر قدرة على مواجهة 
كل التحديات، واملستجدات في مختلف املجاالت سواء كانت 
زراعية أو صناعية أو جتارية أو اجتماعية أو اقتصادية أو 
غير ذلك مــن املجاالت املختلفة األمر الذي يعود في نهاية 

األمر على املجتمع بالنفع وتلبية حاجاته.
وتعتبر عملية تطوير املنهج في غاية األهمية، وذلك ألنها 
تتساوى في أهميتها مع عملية بناء املنهج، حيث إن املنهج 
إذا مت تركه لبضع سنوات دون القيام بإدخال مجموعة من 
التعديالت عليه فسيصاب باجلمود والرجعية. بجانب ذلك 
جند أن املنهج يتأثر بالنظريات واألفكار التربوية احلديثة 
بجانب تعرضه إلى عدة ضغوط كاالنفجار املعرفي واالعتماد 
بشكل أساسي على أدوات ووسائل االتصال احلديثة، لذلك 
فإن تطوير املنهج ســينعكس بصورة إيجابية على جميع 

الهيئات واجلهات األخرى.
ونســلط الضوء على تطبيق «علــوم الكويت للمرحلة 
املتوسطة» الذي يتكون من مجموعة متكاملة من األنشطة 
التعليمية والتدريبات التفاعلية في العلوم للمرحلة املتوسطة 
طبقا ملناهج وزارة التربية بالكويت وحتت إشراف التوجيه 
الفنــي العام للعلوم، وهو أحد التطبيقات التي يقوم املركز 
اإلقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية بتطويرها في إطار 
جهوده فــي تطوير احملتوى اإللكتروني ودمج تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت في التعليم، والتي تعتبر إحدى الركائز 

األساسية لتطوير منظومة التعليم.
واملركز اإلقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية منظمة غير 
ربحية أنشئ لهذا الغرض، ويهدف إلى تطوير التعليم من 
خالل تطوير أدوات التعلم اإللكتروني واستحداث الوسائل 

التكنولوجية املساندة وفق املعايير العاملية.

جوزه سلمان البغيلي
مقرر مناهج علوم م/ث - كلية التربية -جامعة الكويت 

مشاركة طالبية

العمل يستمر ١٢ ساعة يوميًا وهناك شركات تطلب العمل ليًال
الصالح: ٦ شركات تعمل في إزالة اإلطارات بالتقطيع أو نقلها إلى الساملي

امللحم: ١٠٠ شاحنة تخرج من املوقع يوميًا وهذا جهد كبير من «البيئة»

«البيئة»: ملتزمون بتسليم أراضي «أرحية» نهاية أغسطس
وحل مشكلة الديزل املدعوم لشاحنات اإلطارات قريبًا

دارين العلي

أكــد نائــب املديــر العام 
للشــؤون املاليــة واإلداريــة 
فــي الهيئــة العامــة للبيئة 
جوهر الصالح التزام الهيئة 
باملوعد املقرر لتسليم موقع 
«ارحيــة» خاليــا متامــا من 
العامة  اإلطارات للمؤسســة 
للرعاية السكنية خالل شهر 
أغسطس القادم، مؤكدا قرب 
انتهاء مشكلة توفير الديزل 
املدعوم للشــاحنات اخلاصة 
بالشركات العاملة في اإلطارات 

باملوقع.
وشدد الصالح في تصريح 
للصحافيــني خــالل جولــة 
تفقدية باملوقع أمس على أن 
الهيئــة تقوم بالعمــل إلزالة 
املعوقات أمام نقل اإلطارات، 
متهيدا لتسليم هذه األراضي 
للرعاية الســكنية لتوزيعها 
كوحدات ســكنية للمواطنني 

في القريب العاجل.
وقــال إن الهيئــة ملتزمة 
بتســليم األراضي في نهاية 
شهر أغســطس القادم، ولن 
تدخــر جهدا في هذا الشــأن 
شــاكرا جلنــة جنوب ســعد 

من الصباح إلى املغرب، وذلك 
بســب فترة احلجر التي متر 
بها البالد، الفتا إلى أن هناك 
شركات متقدمة لطلب العمل 
بدوام ليلي وسيتم النظر في 
طلبها واستخراج التصاريح 

األســبوع مع شركة البترول 
الكويتية ووزارة املالية.

وتابع أن ٦ شركات تعمل 
في املوقع حاليا وتقوم بإزالة 
اإلطارات إما بالتقطيع أو نقلها 
إلى الساملي الفتا إلى أن هناك 
شركات أخرى ينتظر دخولها 
للعمــل للوصــول إلى إخالء 
كامل املوقع قبل التاريخ الذي 
حدده املدير العام في الهيئة.
بــدوره، قال منســق عام 
جلنة «جنوب سعد العبداهللا 
التطوعيــة» فهيد امللحم، إن 
التواجد فــي موقع اإلطارات 
هدفه متابعة نقل اإلطارات وما 
آلت إليه األمور، الفتا إلى أن 
اللجنة تقوم بجوالت أسبوعية 
لالطالع على مستجدات عمل 
اإلدارات املعنية في الوزارات 

املختلفة.
الفتــرة  وأضــاف خــالل 
احلالية رأينا األعمال القائمة 
والفعالــة مــن قبــل الهيئــة 
العامة للبيئــة حيث إنه في 
اليوم الواحد تخرج من املوقع 
ما يقارب ١٠٠ شاحنة بشكل 
يومي وهذا يعتبر جهدا كبيرا 
من قبــل البيئة يســتحقون 

الشكر عليه.

الالزمة لذلــك. وحول توفير 
الديــزل املدعوم للشــاحنات 
اخلاصة بالشركات الناقلة لفت 
إلى أنه جار التنسيق في هذا 
األمر مع املعنيني، ومن املمكن 
أن حتل هذه املشكلة خالل هذا 

نائب مدير عام الهيئة قام بجولة تفقدية في املوقع لالطالع على آلية سير العمل

تواصل العمل في رفع اإلطارات من موقع «ارحية»

اآلليات تواصل العمل لتنظيف املوقع من مختلف املخلفات

جوهر الصالح وأعضاء جلنة «جنوب سعد العبداهللا التطوعية» خالل اجلولة التفقدية في «ارحية»

العبداهللا التطوعية على زيارة 
املوقع لالطمئنان على آخر ما 
توصلت إليه الهيئة في هذه 

األعمال.
وأوضح الصالح أن العمل 
يســتمر ملدة ١٢ ساعة يوميا 

ل التزامات املواطنني املالية لها ٦ أشهر «السكنية» تؤجِّ
عادل الشنان

أصدر وزير الدولة لشؤون 
البلدية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني 
الشايع  شــايع عبدالرحمن 
قرارا بشأن تأجيل االلتزامات 

املالية ملدة ٦ أشهر.

الرسمي باسم املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية عمر الرويح 
إن التأجيل يشــمل «أقساط 
البيوت والشقق احلكومية، 
إيجــار املســاكن احلكومية 
املؤجــرة، مديونيــات بــدل 
اإليجار إضافة إلى مديونيات 
موظفي املؤسسة سواء من 

لــدى هــذه اجلهات حســب 
املادة الثانية من قرار الوزير 
الشايع، أما موظفو املؤسسة 
فيقدمون الطلــب من خالل 
أن  مضيفــا  «الســكنية»، 
الطلبات يجب أن تقدم خالل 
١٥ يومــا مــن تاريخ صدور 

القرار.

كان منهــم فــي اخلدمــة أو 
خارجها».

أنــه  الرويــح  وأضــاف 
الذين  بالنســبة للمواطنني 
يستقطع منهم من خالل جهة 
عملهم أو من خالل مؤسسة 
التأمينات االجتماعية يقدم 
طلب تأجيل ســداد أقســاط 

تشمل مديونيات بدل اإليجار وموظفي املؤسسة وأقساط البيوت والشقق احلكومية واملساكن املؤجرة

وجاء في املادة األولى من 
قرار الوزير الشايع الصادر 
األحد تأجيل سداد االلتزامات 
املالية على املواطنني، وذلك 
ملن يرغب منهم ملدة ٦ أشهر 
من تاريخ العمــل بالقانون 

رقم ٣ لسنة ٢٠٢١.
إلى ذلــك، قــال املتحدث 


