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»األشغال«: تنفيذ محطة ضخ العقيلة لخدمة المناطق
الواقعة جنوب الدائري السادس حتى العام 2035

يعد مرفق الهندسة الصحية من املرافق املهمة بوزارة 
االش����غال العامة ملا له من تأثير مباش����ر على البيئة، إذ 
تعتبر عملية التخلص من مياه املجاري بطرق صحية من 
العملي����ات الالزمة لتوفير بيئة صحية للمجتمعات وفق 

شروط عاملية وبطرق هندسية متطورة.
ويتولى قطاع الهندسة الصحية أعمال تشغيل شبكات 
خطوط املجاري الصحية بكل منشآتها، حيث تقوم شبكة 
املجاري العامة باستقبال جميع مياه املجاري املنزلية بدون 
انقطاع وتصريفها الى محطات الضخ ثم الى محطات التنقية 

بعد تخليصها من الروائح بالطرق الكيماوية.
وتعمل محطات التنقية مبعاجلة مياه الصرف في مراحل 
متعددة وبطرق ميكانيكية وفنية بحيث تصبح املياه بعد 

معاجلتها صاحلة ألغراض الزراعة وتخضير البالد.
ويهدف نظام الصرف الصحي لتحقيق عدة أهداف أولها 

معاجلة مياه الصرف الصحي بتجديد الشبكات وتوصيل 
املناطق اجلديدة وتقليل محطات الضخ والرفع وتوسعة 
وتطوير محطات تنقي����ة جديدة وحماية البيئة البحرية 

وحماية املواطن من التلوث.
ويعمل نظام الصرف الصحي على االستفادة من املياه 
املعاجلة في أغراض الزراعة التجميلية واالنتاجية ومشاريع 

استراتيجية وبحيرات اصطناعية وحقن اآلبار.
وأجنز قطاع الهندس����ة الصحية عدة مش����اريع خالل 
الفترة السابقة، حيث قام بإنشاء وتشغيل وصيانة اعمال 
جتديد ش����بكة املجاري الصحية بالكويت املرحلة الثالثة 

جزء )ب-1( مبحطة )اي( في منطقة الشويخ.
ويعد انش����اء محطة الضخ )اي في/اي12( اكبر محطة 
ضخ في الشرق االوسط ويهدف الى ازالة 29 محطة ضخ 
قدمية واستبدالها بتلك احملطة مما يوفر تكاليف التشغيل 

والصيانة ويحافظ على البيئة.
وقام القطاع كذلك بإنشاء خطوط األنفاق التابعة للمحطة 
والتي صممت الستيعاب تدفقات الصرف الصحي الواردة 
ملدة 50 عاما قادمة والتي يبلغ اجمالي طولها اكثر من 42 
كيلومترا ويتم ضخ التدفقات الى محطة معاجلة العارضية 

من خالل خط الطرد بقطر 26 مم.
ويعمل قطاع الهندسة الصحية على تنفيذ عدة مشاريع 
ومنها مشروع انشاء واجناز وتشغيل وصيانة محطة ضخ 
العقيلة وخطوط الصرف الصحي التابعة لها والتي تقع 
بقطعة )3( من الضاحية عند تقاطع طريق عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن وطريق )201(.
وصممت محطة ضخ العقيلة لتستوعب تدفقات تصل الى 
362.880 مترا مكعبا باليوم، وذلك حتى العام 2035 وتخدم 

كل املناطق الواقعة بجنوب طريق الدائري السادس.

العمر: بدء اختبارات الدارسين والدارسات 
في دور القرآن الكريم اليوم

اعلنت ادارة الدراسات االسالمية بوزارة االوقاف عن بدء اختبارات 
نهاية الفصل اخلريفي للعام 2010/2009 على كل املستويات ملراكز دور 

القرآن الكرمي التابعة الدارة الدراسات االسالمية بوزارة األوقاف.
وقال مدير ادارة الدراس����ات االسالمية محمد العمر انه حتدد اليوم 
لبدء اختبارات مراكز دور القرآن الكرمي ومعهد الدراسات االسالمية على 
ان تنتهي االختبارات في يوم اخلميس املوافق 21 يناير، مبينا ان مراكز 
دور الق����رآن الكرمي وصلت الى 75 مرك����زا موزعة على مختلف مناطق 
الكويت تخدم جميع الفئات وال تدخر جهدا في تعميق الفهم في العلوم 

الشرعية والفقهية وحفظ كتاب اهلل.
واضاف العمر ان االدارة وفرت جميع وسائل الراحة ألداء االختبارات 
بسهولة ويس����ر في جميع الشعب للفترتني الصباحية واملسائية، ومت 
التأكيد على جميع مشرفي ومراقبي املعهد ودور القرآن الكرمي بضرورة 
حسن التعامل مع الدارس����ني وفي ذات الوقت تأصيل االلتزام باألمانة 
والصدق مع النفس في تأدية االختبارات، مبينا انه سيتم اعالن النتائج 

في وقت قياسي جدا وذلك عقب انتهاء االمتحانات.

في لقاء القيادات التربوية الثاني إلدارة المعلمات في جمعية المعلمين

غلوم: النقل اإللزامي للمعلمين له مبرراته وبعض المناطق 
تعاني من العجز بالرغم من الزيادة المتوافرة لدى الوزارة

للمديرات ببذل كل اجلهد لضمان 
حتقيق أهداف تطوير التعليم في 
الكويت الذي لن يجد سبيله الى 
الواقع إال من خالل املديرين، مؤكدة 
في الوقت نفسه اهتمام اإلدارات 
العليا في الوزارة واملناطق بهموم 

املديرين وأعبائهم.

صيانة المبنى المدرسي

من جانبها، أش���ادت مديرة 
إدارة املعلم���ات ف���ي اجلمعية 
أصيلة الش���طي مبشاركة رقية 
علي ف���ي اللقاء الذي يهدف الى 
فتح املج���ال لاللتقاء بالقيادات 
التربوية املعنية ومناقش���تها 
باملوضوع���ات التي تهم اإلدارة 
املدرسية والتوجيه الفني، فيما 
دعت مديرات املدارس واملديرات 
املساعدات حلضور اللقاء الثالث 
الذي  التربوية  القيادات  ملنتدى 
سيقام الساعة السادسة من مساء 
بعد غد الثالثاء في مقر اجلمعية 
بالدسمة حتت عنوان »صيانة 
املبنى املدرسي« وستشارك فيه 
مراقبة الصيانة في منطقة حولي 

التعليمية م.إيالف الفضالة.

و»عاجل لألهمية« وغيره، وما 
يترتب على هذه السياس���ة من 
إرباك لإلدارات وما يصحبه من 
احتمال وقوع اخلطأ، فأوضحت 
غل���وم ان الفت���رة األخيرة وما 
يصحبها من تطوي���ر وتغيير 
يتحتم معه حتول اإلدارات الى 
تنفيذيني، حيث ال توجد فرصة 
أزمة  لإلبداع واإلجادة بس���بب 

الوقت.
واختتم���ت مدي���رة منطقة 
العاصمة باإلنابة بتوجيه الدعوة 

املديرات ان النقل اإللزامي لعديد 
من املعلمني واملعلمات من مناطق 
تعليمية الى اخرى إمنا جاء بناء 
على دراس���ة امليزاني���ات التي 
أوضحت وج���ود عجز ببعض 
املناط���ق وفائض بأخرى، وهو 
ما دعا الى ضرورة النقل لتغليب 
مصلحة العمل، مؤكدة ان الرقم 
اإلجمالي للمعلمني بالوزارة به 
زيادة عن االحتياج في حني تشكو 

بعض املناطق من العجز.
ودعت مديرة منطقة العاصمة 
باإلنابة املديرات باملنتدى الى عدم 
اعتبار املدرسة ملكا خاصا ينقل 
املدير منه او إليه من يشاء دون 
تقدير اللوائح، مش���يرة الى ان 
املتميز يبحث عن هؤالء  املدير 
الذين ال يتقنون عملهم ليرتقي 
مبستواهم وينهض بهم، ويكون 
أدائهم هو خامتة  تقريره حول 

جهوده وحيله.
أما قضية س���يل النش���رات 
التي تصدرها املناطق التعليمية 
للمدارس والتي يحتاج بعضها 
الى الرد في س���رعة فائقة مثل 
ما يأتي حت���ت عنوان »عاجل« 

أكدت رقي���ة غلوم مدير عام 
منطقة العاصمة باإلنابة ومديرة 
ال���دور  التعليمي���ة  الش���ؤون 
اجلوهري للمدير داخل املدرسة 
املرتكز األساسي لكل  باعتباره 
عملي���ات التطوي���ر والتعديل، 
معتبرة ان وجود مدرسة متميزة 
عائد أساسا لوجود مدير متميز 

على رأسها.
وحول اللبس الس���ائد حول 
تق���ومي الكف���اءة ما ب���ني اآللي 
انه  والورقي، أوضح���ت غلوم 
يت���م هذا العام من خالل النظام 
املتكامل، حيث يتم اآلن تدريب 
املديري���ن باملناطق على طريقة 
اس���تخدامه واختيار كلمة سر 
خاص���ة بهم وخالف���ه ومن ثم 
االنتقال ملدي���ري املدارس، فيما 
علل���ت اإلصرار عل���ى التقرير 
الس���نوات املاضية  الورقي في 

بالرجوع إليه عند التظلمات.
جاء ذلك خالل لقاء القيادات 
الذي نظمته  الثان���ي  التربوية 
إدارة املعلمات بجمعية املعلمني 
لطرح الهموم اإلدارية ومناقشتها 
بوجود إحدى القيادات التربوية 

وقد أدارته بتول العومي.
وح���ول ش���كوى للمديرين 
أولياء  التعامل مع  من صعوبة 
األمور، وما ميكن ان تتعرض له 
اإلدارات املدرسية من مشكالت 
التطاول،  او  التع���دي  بس���بب 
أشارت الى ان متتع اإلدارة باحللم 
ومقابلة ثورة ولي األمر وغضبه 
باالبتسامة مع امتصاص شكواه 
وإظهار االهتمام بقضيته تطفئ 
الى حد كبي���ر الغضب بداخله، 
ومن ثم الوص���ول الى التفاهم 
عبر احلوار البناء، إال انها أكدت 
ف���ي الوقت نفس���ه ان اإلدارات 
باملناطق التعليمية ستكون في 
صف املدارس عل���ى الفور لدى 
حدوث تطاول او جتاوزات من 

ولي األمر.
وأضاف���ت ف���ي حوارها مع 

رقية غلوم

جانب من حضور مديرات املدارس واملديرات املساعدات

نقابة البلدية للمشاركة 
في االنتخابات الثالثاء

طالب رئي���س مجلس إدارة العاملني في بلدي���ة الكويت، األمني 
العام املساعد للعالقات العربية والدولية لالحتاد العربي للبلديات 
الس���كرتير العام لالحتاد العام لعمال الكويت فراج العرادة أعضاء 
اجلمعية العمومية للنقابة بضرورة املشاركة في العملية االنتخابية 
واثب���ات دورهم الريادي ومؤازرة وتأييد مجلس االدارة احلالي في 
االنتخابات املقبلة الثالثاء املقبل، نظرا ملا قام به املجلس في دورته 
احلالية بتفعيل دور النقابة في العمل النقابي على نحو الفت وبشكل 
لم يحدث من قبل خالل الدورات املتعاقبة ملجالس ادارة النقابة منذ 

تأسيسها عام 1964.

الجمهور: على الحكومة تبني معاناة المواطنين
وإسقاط الفوائد عنهم وجدولة المديونيات

حبيب: إسقاط فوائد القروض يتوافق مع الشريعة والدستور

طالب الناشط السياسي فايز اجلمهور السلطة 
التنفيذية بتحمل مسؤولياتها السياسية والتاريخية 
أمام الشعب الكويتي واحترام رأي األغلبية التي 
تدافعت حتت قبة عبداهلل السالم دفاعا عن الشعب 

وأبنائه الذين وقعوا ضحية لقضية القروض.
وقال اجلمهور في تصريح صحافي ان جلسة 
مناقشة قضية القروض كشفت الرغبة الشعبية 
التي جتسدت في وقوف خمس���ة وثالثني نائبا 
مؤيدا إلس���قاط فوائدها وهذا ي���دل على ان هذه 
النس���بة تعكس موافقة 70% من ابناء الش���عب 
الكويتي على إنهاء هذا الكلف الذي رسمت شباكه 
السياسة احلكومية ممثلة في البنك املركزي الذي 
لم يلتزم بأداء دوره احلقيقي حني سمح للبنوك 
التي س���رحت ميينا وشماال باحتياجات الشعب 

ومتطلباته.
وأضاف ان الواجب على احلكومة العمل على تبني هذه املعاناة 
ورفعها عن كاهل املواطنني الذين ضايقتهم الديون وتراكمت عليهم 

بسبب السياسة غير الواضحة واملعتمة التي تبعها 
البنك املركزي جتاه اس���تفراد البنوك باملواطنني 
واستغاللهم بش���كل غير مبرر أدى الى تضاعف 
الديون ألكثر من مرة مما ولد أزمة حقيقية خيمت 

على أغلب األسر الكويتية.
وأشار الى ان جهل املواطنني بالقوانني وعدم 
قدرتهم على التعامل م���ع الزيادة املتراكمة التي 
نحر فيها البنك املركزي املواطنني من الوريد الى 
الوريد وهو ما يس���تدعي تدخل احلكومة إلعادة 
الروح للش���عب الكويتي الذي عبر عن رأيه 35 

نائبا يوم مناقشة قضية القروض.
وقال اجلمهور ان على الش���عب تذكر املواقف 
التي تبناها األعضاء خالل املناقشة في اجللسة 
املخصصة لقضية الق���روض حتى يعرف ابناء 
الش���عب من مثله ومن مثل عليه في قاعة عبداهلل السالم لكي ترد 
احلقوق واملواقف ألصحابها في االنتخابات املقبلة حني تعود األمور 

الى الشارع الكويتي.

التع����اون والتراحم  مبفردتي 
صلة وثقى بني املواطنني، ومن 
منطلق التراحم ال يوجد تعارض 
القروض عن  في شأن اسقاط 
ش����ريحة كبيرة تكابد معاناة 
املادي����ة وخطورة  االلتزامات 
االن����زالق في مه����اوي الديون 

والسجون.
واضاف: نستقي من الذوق 
العام للدستور انه قرر في عدة 
مواد االعتن����اء باملواطن الفرد 
فضال عن تواجد شريحة كبيرة 
الرخاء  املواطنني بتحقيق  من 
وصيانة املجتمع ككل وتكفل 
األم����ن والطمأنين����ة وتكافؤ 
الفرص، وحفظ كيان االس����رة 
اساس املجتمع وتهيئة مقوماتها، 
وتقوية اواصرها وحمايتها من 
املنزلقات، وتكفل الدولة مبعونة 
املواطنني فال اظن ان كل هذا ال 
يعني شيئا امام اسقاط العبء 
الثقيل عن كاهل املواطن الكويتي 
وافتدائه باملال من تهديد الديون 

والسجون.

وال اعت����راض ولك����ن هل هذا 
من الدستور ومعونة املواطن 
ليست من الدستور؟! كان االولى 
واسوة بهذه الدول صرف هذه 
املعونات املالية على الشريحة 
الكبيرة من الش����عب الكويتي 

املنكوبة ماديا.
واوضح ان استمرارية بقاء 
فوائد هذه القروض يتنافى مع 
مبادئ وأصول وفروع الشريعة 
الغ����راء اس����تدالال بنص قوله 
تعالى: )يأيها الذين آمنوا اتقوا 
اهلل وذروا ما بقي من الربا إن 
كنتم مؤمنني(، وان اس����قاطها 
الى اهلل وبقصد  التقرب  بنية 
التخلص من الربا يرجع على 
البالد والعباد بالبركة واخلير 

الكثير.
واستطرد حبيب: ان ما اثير 
عن ان اسقاط القروض يتنافى 
مع الدستور من جانب العدالة 
التعذر غير  االجتماعية، فهذا 
س����ديد الن الدستور في املادة 
7 قد اردف العدالة واملس����اواة 

التي خلفتها محنة  والديون« 
املالي����ة واالقتصادية  االزمات 

واالستهالكية والتجارية.
وتابع: عندما يكال مبكيالني 
حول عدم دس����تورية معونة 
املواطن الكويتي، علما ان هناك 
معونات مالية خارجية كبيرة 
تصرف عل����ى دول وبصورة 
اس����تمرارية من حني الى آخر 
املالية للكويت  املق����درات  من 

على خلفية املعارضة ضد 
قانون اسقاط فوائد القروض قال 
الباحث االسالمي الشيخ راضي 
حبيب: ان وصف قانون اسقاط 
فوائد القروض بأنه »مس����خ« 
فيه داللة عجز عن تقدمي الدليل 
الداحضة،  الواضحة  واحلجة 
وان ما تقرر من قانون السقاط 
فوائد القروض جاء بقوة التقرير 
التشريعي والدستوري والذي 
اكتسب قناعات الشعب الكويتي 
من جهة مشروعيته ودستوريته 

الفائقة.
ومتنى حبيب على السلطة 
التنفيذية ان تتعاون مع السلطة 
التش����ريعية لتمرير مثل هذا 
القانون الذي ينطبق مع قواعد 
الش����ريعة في تخليص الناس 
الربوية احملرمة  الفوائ����د  من 
شرعا، ومن جهة اخرى اجلانب 
االنس����اني في تعديل اوضاع 
املعس����رين فنحن نسمع أنني 
شريحة كبيرة جدا من املجتمع 
الكويتي بس����بب »الس����جون 
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