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تحديات كبيرة تواجه إغالق المنهول رقم 7 واألمل في »البولي كريت«
البليهيص: نتعامل في محطة مشرف مع أعماق سوداء وما نقوم به يعتمد على التجربة وانتظار النتائج

خالل عملية اإلنزال

)محمد ماهر(أخذ القياس��ات قبل إنزال الصبة جهود كبيرة إلنزال صبة البولي كريت في املنهول استعدادات في موقع احملطة

نسيبة املطوع تكرم الطفلة منال أبو شادي )انور الكندري(
أحد املسجونني خالل لقائه بذويه

املقدم جمال وقسط من الراحة

جانب من حفل إفطار جمعية العمل االجتماعي لنزالء السجون

اثنتان من فريق »التحدي« تقدمان بروشورات توعوية للشباب

الى انهم قاموا بإجراءات األمن كاملة، خاصة ان اجلو 
كانت به رطوبة ونسبة الهواء كانت ثقيلة وقد ارتدى 
العاملون اجهزة التنفس مع اجهزة االتصاالت اخلاصة 
باملواد اخلطرة ونزلنا البواب���ة واآلن نبدأ بالعملية 

الثانية التي حتتاج لفترة زمنية ملعرفة نتائجها.
ورفض البليهيص مقولة انهم فش���لوا في إدخال 
السدادة، الفتا الى انهم يتعاملون مع أعماق سوداء ال 
ميكن النظر من خاللها وجميع ما يقومون به يعتمد 
على التجربة ومن ثم متابعة العملية مش���بها عملهم 
بالشخص الذي يغمض عينيه ويعمل، اال انهم وصلوا 

الى مراحل متقدمة وإيجابية.
وفي رده على س���ؤال عن إمكاني���ة وجود اجهزة 
حديثة ومتطورة يتم التعامل بها في مثل هذه االحداث 
لتكش���ف ما حتت األعماق، أكد البليهيص ان لديهم 
جميع االمكانيات ولديه���م كاميرا ميكن انزالها، لكن 
الرؤية في املنهول معدومة، خاصة ان املساحة كبيرة 
الفتا الى ان ما يهمهم حاليا هو األمن والس���المة وال 
ميكن املجازفة بدخول احد الغواصني من مؤسس���ة 
املوانئ، فنحن ال نضمن توقف التيار، فنحن نريد ان 
نصل الى أفضل حل صحيح لهذه العملية وأن نسير 
بتتابع، مبينا ان ما قاموا به إحدى املراحل التي حتدث 
عنها الوزير صفر، وس���يقيمها وعلى ضوئها سنبدأ 

املرحلة الثانية.

للمواد اخلطرة املقدم جم���ال البليهيص انهم ركبوا 
بوابة جديدة إلحكام إغالق املنهول رقم 7 في احملطة، 
باالشتراك مع الشركة املختصة ، الفتا الى انهم بحاجة 
الى فترة زمنية للتعرف على ما اذا كان منسوب املياه 

مرتفعا ام ال؟
واش���ار في تصريح للصحافيني مساء امس االول 

فرج ناصر
احلياة جتارب، هذا ما ينطبق على وزارة األشغال 
التي التزال تبحث عن مخرج او منقذ يس���اعدها في 
إجناح وإنزال منس���وب مياه محطة مشرف للصرف 
الصحي، فبعد تركيب السدة كان األمل معقودا عليها 
لكن سرعان ما تالشى هذا األمل بعد ان فشلت السدادة 
في تخفيض منسوب املياه، األمر الذي جعل الوزارة 
تس���تمر في البحث حيث وج���دت ضالتها من خالل 
صبة البولي كريت التي كانت تش���كل للوزارة بارقة 
أمل لكن األمل اليزال متوقفا حتى الس���اعات املقبلة، 
والتزال احملاوالت جارية من قبل الوزارة حتى النهاية 

للوصول الى حل ملعاجلة املشكلة.
وكشف مصدر مسؤول ان فشل السدادة في العملية 
األولى يعود لعدم تطابق القياسات املوجودة في املنهول، 
حيث يصعب معرفتها لكثرة املياه، الفتا الى ان ذلك 

يشكل مشكلة كبيرة للعاملني بتركيبها جيدا.
يذكر ان صبة البولي كريت مصنوعة من الكنكريت 

وحتتوي على قطعتني، كل قطعة تزن 7 أطنان.
والزالت الفرق العاملة في إصالح محطة مش���رف 
تواصل جهودها ملعاجلة اخللل في مضخات احملطة، 
اال ان جهودها تقابل بتحديات مختلفة قد تؤخر إجناز 

عملية االصالح.
وف���ي هذا اإلطار، أكد رئي���س مركز مبارك الكبير 

المطوع: تعليم األبناء كتاب اهلل
أكبر استثمار لآلباء واألمهات

»التحدي اإلعالمي« في »الهيكلة« يواصل 
توعية الشباب للعمل في »الخاص«

»ساعد أخاك المسلم« تحتفل بالمتفوقين في مسابقة شريفة الزبن الـ 15

ليلى الشافعي
اكدت رئيسة جلنة ساعد أخاك 
املسلم املنبثقة عن الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية ان اعظم استثمار 
من اآلباء لالبناء هو حفظ وتعلم 
القرآن الكرمي ورعايته وقالت في 
احلفل الذي اقامته اللجنة للفائزين 
والفائزات في مسابقة شريفة الزبن 
� رحمها اهلل � اخلامس����ة عشرة 
والتي تقام في ش����هر رمضان كل 
عام، امتنى لو كان لدى كل واحد 
منكم قدوة وان يكون معلمنا االعظم 
نبينا محمد ژ قدوتنا جميعا، ثم 
يكون هو قدوة لغيره بعد ان يتعلم 
الق����رآن وذلك عن طريق ان يعلم 
غيره وينفعه بهذا العلم العظيم 
لقوله ژ »خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه« وش����كرت املطوع اولياء 
امور الطلبة والطالبات لتشجيعهم 
البنائهم وحرصهم على حفظ كتاب 
اهلل، كما شكرت محظفهم الداعية 
مغاوري ش����عبان وراعي احلفل 

احمد الزبن.
من جهته ش����كر راعي احلفل 
احمد الزبن كل من شارك في هذه 
املسابقة وقال، اآلن استذكر بناتنا 
وابناءنا الذين بدأوا معنا املسابقة 
منذ 15 عاما ومنهم اآلن من تخرج 

أسامة دياب
ضمن أنشطة وبرامج فريق 
التحدي االعالمي التابع لبرنامج 
العاملة  الق���وى  اع���ادة هيكلة 
واجله���از التنفيذي للدولة اقام 
اعضاء الفريق باجلناح املتنقل 
الكوي���ت واملارينا  في مجمعي 
ملدة اربع���ة ايام متتالية في كل 

منهما.
وقد قام اعضاء الفريق بشرح 
اهداف احلملة الوطنية بتوجيه 
الش���باب للعمل في مؤسسات 
القطاع اخل���اص لبناء اقتصاد 

وطني بسواعد كويتية.
كما اقام اعضاء الفريق بالرد 
على جميع استفسارات املواطنني 
بهذا الشأن وتناول اعضاء الفريق 
البرنامج  التي يقدمها  اخلدمات 
للعاملني في القطاع اخلاص من 
ع���الوة اجتماعية وعالوة اوالد 
وب���دل بحث عن عم���ل وخدمة 

فيه القرآن نحتفل بكوكبة من حفظة 
كتاب اهلل الذين قال عنهم الرسول 
ژ »خيركم من تعلم القرآن وعلمه« 
هذا النشئ الذي اختلط دمه وحلمه 
منذ طفولته بالقرآن الكرمي، قلوب 

وعت القرآن.
قال النبي ژ »ان اهلل ال يعذب 
قلبا وعى القرآن« فمن احملاس����ن 
ان جنتمع الليلة ونحتفي بحفظة 
القرآن في شهر القرآن وشكر راعي 
احلفل على ما يقدمه من تشجيع 

حلفظ كتاب اهلل.

في اجلامع����ات ومنهم من يدرس 
فيها، واكد ان ما يقوم به على روح 
املرحومة شريفة تشجيع للنشئ 
على حفظ القرآن، وما اجمل ان يبدأ 
االطفال حياتهم بحفظ القرآن الكرمي 
يتلونه ليل ونهار ويكبرون وهم في 
رحاب اعظم كتاب، وشكر الداعية 
مغاوري عل����ى مثابرته وحرصه 

ودعوته في سبيل اهلل.
وقال الداعية مغاوري شعبان: 
في هذه الليلة املباركة ليلة 25 من 
شهر القرآن شهر رمضان الذي انزل 

االرشاد الوظيفي.
كم���ا ق���ام اعض���اء الفريق 
بتوزي���ع الهداي���ا والكتيب���ات 
والبروشورات اخلاصة بفريق 

التحدي والبرنامج.

وتأتي هذه االنش���طة ضمن 
وس���ائل التوعية ف���ي مختلف 
املجمع���ات واالماكن العامة في 
الب���الد للوصول ال���ى مختلف 

طبقات املجتمع.

»العمل االجتماعي« تواصل جهودها إلعادة تأهيل المسجونين
بيبي الناصر ناشدت الخالد تعديل أوضاع السجينات الوافدات

ومتزوج قال انه يريد البنه ان 
يختلي بزوجته وهذا موجود في 
معظم الدول االسالمية والعربية 
شاكرا تنظيم هذا اللقاء للمرة 

السادسة.
واض���اف ابوصال���ح ان 
سجن ابنه كان بسبب قضايا 
مالية وه���ذا ال مينع التقاءه 
باس���رته ومتابع���ة امورها 
ولهذا فان مطالبته تأتي من 
حقوقه املشروعة السيما ان 
وزارة الداخلية واالخوان في 
مجلس االمة كث��يرا ما يذك�رون 
ضرورة اقامة اخللوة الشرعية 
للس���جني وهو ما لم يتم الى 

اآلن.
وق���ال ابوصالح ان جهود 
القائمني على السجن مشكورة 
اال ان املطلوب اكثر وهو توسعة 
السجن واقامة مستشفى ملحق 
به وليس عيادة وزيارة رقعة 
الفسحة والوسائل الترفيهية 

االخرى.
زوجة احد السجناء طالبت 
بان يتم ضمان العمل للسجني 
بع���د اخلروج من الس���جن، 
الى ان هذا سيضمن  مشيرة 
العالقة  لألسر االستمرار في 
االسرية ومينع مشاكل الطالق 
والعودة مرة اخرى الى السجن 
وال يتحق���ق ه���ذا اال بتوفير 
العمل الشريف للسجناء بعد 

خروجهم.
ال���كل يدرك  ان  واضافت 
االعب���اء على األس���ر وعلى 
الس���جناء بعد خروجهم من 
الس���جن لذا فعلى املسؤولني 
التطرق لهذه النقطة وتوفير 
العمل بعد خروج املساجني، 
الس���يما الذين يعيلون اسرا 
كبيرة وال توجد لديهم مصادر 

مالية.

ليلى عبدالعزيز ان اجلمعية بهذه 
املبادرة اثبتت قدرة جمعيات النفع 
العام الكويتية على مساعدة الدولة 
ودعم اجلهود الرسمية في املجاالت 
الظواهر  االنس���انية ودراس���ة 
السلبية التي تهدد كيان املجتمع، 
مشيرة الى ان اجلمعية اكتسبت 
خبرة واسعة من خالل مشاريعها 

االنسانية منذ انشائها.
ث���م حتدث ع���دد م���ن ذوي 
املسجونني حيث قالت ام مشعل 
االلتقاء بابنها املسجون كان  ان 
رائعا اذ اجتمع مع اخوته وابنائه، 
وهي فرصة نادرة لم تكن تتم لوال 
مس���اعدة وجهود جمعية العمل 
االجتماعي الكويتية، مشيرة الى 
ان هذا اللقاء اول مرة لهم ولكنه 
كان ذا فائدة وتطالب بان يتكرر 
واضافت ان هناك بعض املطالب 
البس���يطة منها ان يتم السماح 
لل���زوار بالبقاء م���دة اطول مع 
السجني وان يكون مكان االلتقاء 

اكبر وأوسع واشمل.

نريد الخلوة الشرعية

ابن مسجون  ابوصالح لديه 

االسراع في تسفيرهن الى بالدهن 
مع اطفالهن بدال من االستمرار في 
سجنهن بذريعة عدم االنتهاء من 
االجراءات االدارية للسفر مما يشكل 
اعباء مالية على الدولة ومآسي 
انسانية على السجينات وعلى 
اسرهن مما قد يؤثر على سمعة 

الكويت في احملافل الدولية.
ق���ال نائ���ب رئيس  بدوره، 
اجلمعي���ة فيصل املس���عود ان 
مش���اركة وحضور قي���ادات في 
قط���اع املؤسس���ات االصالحية 
لهو دلي���ل حرصهم على تفعيل 
مبدأ االصالح للمساجني وتلمس 
مشاكلهم وايجاد احللول للمشاكل 

التي يعانون منها.
وقال املس���عود ان اجلمعية 
بص���دد التع���اون م���ع بع���ض 
اجلمعيات املماثلة في دول مجلس 
التعاون اخلليجي ملا لهذه البلدان 
من خصوصيات مشتركة ميكن 
االستفادة من خبراتهم مبا تقوم به 
اجلمعية، كاشفا عن خطة لتوثيق 
عمل اجلمعي���ة خليجيا وعربيا 

كمرحلة اولى.
بعدها، قالت امني سر اجلمعية 

مبدأ االصالح واعادة تأهيل نزالء 
السجون وتقوية الترابط االسري 
بينهم وبني ذويهم ولكي يعودوا 
اسوياء الى احلياة الطبيعية في 

املجتمع.
ال���كل يدرك  ان  واوضح���ت 
اهمية العمل االجتماعي التطوعي 
والنفعي بالتعاون مع مؤسسات 
الدولة وتفعيال ملبدأ املش���اركة 
وتضاف���ر اجلهود ب���ني اجلهات 
الرسمية ومؤسسات املجتمع املدني 
لتسليط الضوء على املشكالت 
االجتماعية والظواهر الس���لبية 
التي مت���س املجتمع ومعاجلتها 
وايجاد احللول املناسبة لها في 

شتى املجاالت.
وناشدت الناصر وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد سرعة تعديل 
اوضاع الس���جينات من العمالة 
الوافدة في سجن االبعاد، حيث 
العديد منهن موقوفات مبدد  ان 
طويلة بصحبة اطفالهن الرضع، 
مشيرة الى ان معظم قضايا هؤالء 
الس���جينات متمثلة في  مخالفة 
قانون االقام���ة وغرامات مالية 
واداري���ة، وعليه فم���ن االولى 

شارك من وزارة الداخلية: مدير عام املؤسسات 
االصالحية العميد فيصل السنني، ومدير السجن 
املركزي العقيد عادل االبراهيم ومدير السجن 
العمومي العقيد عادل اخلتالن ومدير سجن النساء 
العقيد عبدالرحمن العبداهلل ونائب مدير السجن 
املركزي عشبان الظفيري ومدير ادارة االعالم 
االمن��ي العقيد محمد الصب��ر ورئيس اخلدمة 

االجتماعية في السجون مخلف اخلالدي.
� شاركت ازدهار أبواحلسن وجنان االستاذ 

من ادارة العالقات العامة بالسجون.
� اثنى السجناء على هذه املبادرة االنسانية 
ومتنوا ان تتكرر في كل مناسبة او تكون لقاء 
مع اهليهم لتناول الطعام مرة كل شهر خصوصا 

اصحاب العوائل وأرباب األسر.
� متنى بعض السجناء ان تكون هناك مبادرة 
اطالق س��راح لهم وتسديد ديونهم في العشر 
األواخر من ش��هر رمضان النه ش��هر اخلير 

والبركات.

لقطات من الحفل

العم���ل  واصل���ت جمعي���ة 
االجتماعي للعام الس���ادس على 
التوالي اقامة مأدبة افطار جماعي 
وحفل القرقيعان لنزالء السجون 
واسرهم على مدار ثالثة ايام وهي 
14 و15 و16 من شهر رمضان املبارك 
شملت السجن املركزي والسجن 

العمومي وسجن النساء.
وتأتي ه���ذه املبادرة من قبل 
اجلمعي���ة ادراكا منها بضرورة 
اعادة تأهيل املس���اجني وتقوية 
اوصال ترابطهم بأسرهم وتهيئة 
كل السبل الدماجهم في املجتمع 
ليكونوا عناصر فعالة يقومون 
بأدوار ايجابية ويساهمون في دفع 
عجلة التنمية للبالد بعد االفراج 
عنه���م، حيث يتص���ف املجتمع 
بالتعاون والتكاتف والتكافل وعمل 
اخلير، وابرز اهداف انشاء اجلمعية 
هو تلمس هموم ومشاكل املواطنني 
السلوكيات  واملقيمني ودراس���ة 
اخلاطئة وايجاد احللول العالجية 
لها وتقدمي املبادرات االنس���انية 
على جميع االصعدة ملا لذلك من 
الفرد  ايجابية على  انعكاس���ات 

واالسرة واملجتمع.
وقالت رئيسة جمعية العمل 
االجتماعي الشيخة بيبي الناصر 
ان اجلمعي���ة س���تواصل عملها 
االجتماعي واالنساني ودعم جهود 
الدولة في املجاالت االنسانية ذات 
الصلة في خدمة املجتمع ومد يد 
العون للمحتاجني من املواطنني 
واملقيمني على حد سواء، الفتة الى 
العمل االجتماعي واالنساني  ان 
التكافلي س���مة من س���مات اهل 

الكويت على مدى تاريخها.
واضاف���ت الناص���ر ان اقامة 
اجلمعية افطارها اجلماعي وحفل 
القرقيعان للعام الس���ادس على 
التوالي بالتعاون مع االخوان في 
وزارة الداخلية تأتي دعما لتفعيل 


