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طالب شاركوا في اإلضراب ولم يتوجهوا إلى مدارسهمأحد أبناء أم الهيمان يحمل الفتة موجهة إلى نواب الدائرة اخلامسة سوء األحوال اجلوية لم مينع أهالي املنطقة من اإلضراب ضد التلوث

الحمود لـ »األنباء«: أناشد أولياء األمور حث أبنائهم على استئناف الدراسة
والجهات المعنية تطبق قرارات مجلس الوزراء لمعالجة تلوث المصانع

  مصـادر وزارية لـ »األنباء«: ال تراجع عن قرارات إغالق المصانع غير الملتزمة بمعالجة التلوث خالل المهلة الممنوحة لها
  الهيم لـ »األنباء«: نسـبة الحضور صفر وال تعويض عن شرح الدروس وسنطبق الئحة الغياب والدراسة مستمرة حتى لو حضر طالب واحد

مريم بندق
في سابقة تاريخية حتدث ألول مرة، أضرب طلبة 
مدارس أم الهيمان الذين يقدر عددهم بنحو 13 ألف 
طالب وطالبة عن الدراسة تعبيرا عن االستياء من 
بطء إجراءات احلكومة جتاه معاجلة أوضاع املصانع 

التي تتسبب في تلوث البيئة باملنطقة.
ويستمر اضراب الطلبة اليوم أيضا تنفيذا لقرار 
اللجنة البيئية التطوعية لضاحية أم الهيمان الذي 
دعت اليه االسبوع املاضي حتت شعار »ال تعليم من 
دون صحة«، مطالبني نواب املنطقة بإعادة فتح ملف 
اس����تجواب رئيس الوزراء بشأن تلوث أم الهيمان، 
وكانت اللجنة قد أش����ارت ف����ي بيان لها الى ان هذا 
االضراب ما هو اال احتجاج على ما أسمته ب� »التخاذل 
احلكومي والتواطؤ النيابي« وجتاهلهم للمسؤولية 
عن حياة أكثر من 45 ألف نس����مة يقطنون في هذه 
الضاحي����ة ويتعرضون للتلوث الصادر عن بعض 
املصانع التي مازالت تعمل في املنطقة مطالبني بسرعة 

التحرك لوقف هذه الكارثة الصحية واالنسانية.
وتعليقا على االضراب عن الدراسة، ناشدت وزيرة 
التربية ووزي����رة التعليم العالي د.موضي احلمود 
أولياء أمور الطلبة حث أبنائهم على استئناف الدوام 
باملدارس صباح اليوم، مشيرة الى ان الغياب سيؤثر 
س����لبا على ابنائهم، خصوصا ونحن اآلن في فترة 
حرجة من العام الدراسي تتطلب املزيد من املتابعة 
واالستمرارية في انتظام احلضور لالنتهاء من املناهج 

الدراسية املقررة في أوقاتها احملددة.
وأضافت: أسلوب االمتناع عن الذهاب الى املدارس 
سيتأثر به الطالب ولن يجدي منه نفعا، خصوصا 
ان الوزارة لن تس����تطيع أن تتجاهل حقوق الطلبة 
احلريصني على الذهاب الى املدرسة وستقوم االدارات 
املدرس����ية والكوادر التعليمية التي تواجدت اليوم 
)أمس( وتتواجد اليوم ايضا بعملها املطلوب منها 
ازاء هؤالء الطلبة، وستقدم لهم حقوقهم كاملة في 
الش����رح واملراجعة، باعتبار ذلك حقا مستحقا لهم 
ونحن على أعتاب معاجلة ظاهرة الغياب، سواء قبل 
العطل او بعدها، مستدركة ومؤكدة: لن نعاقب من 
حضر من الطلبة باعادتهم الى منازلهم مرة اخرى 

بسبب غياب طلبة آخرين مهما بلغت نسبته.
ولفتت الى ان الوزارة ستقوم بتطبيق اللوائح 
املنظمة سواء للطلبة احلاضرين الذين يجب ان تكون 
لهم نظرة مس����ؤولة من القياديني في الوقت الذي 
ستطبق اللوائح بحق الطلبة املتغيبني ومنها الئحة 
الغياب وعدم اعادة شرح الدروس التي مت االنتهاء 

منها خالل امس والتي سيتم االنتهاء منها اليوم.
وعن رأيها في االسباب التي اجبرت اولياء االمور 
على منع اوالدهم من الذهاب الى املدارس والتي على 
رأس����ها التلوث الناجم عن بعض املصانع، اجابت 
الوزيرة: املوضوع بحث في مجلس الوزراء واتخذت 
فيه ق����رارات بناء على توجه����ات عملية للمعاجلة 
واجلهات املعنية قائمة بعملها اآلن لتطبيق ما اتفق 

بشأنه.
على الصعيد ذاته، اكدت مصادر وزارية ل� »األنباء« 

ان احلكومة لم تتخاذل في تطبيق القرارات الصادرة 
من مجلس الوزراء بش����أن معاجلة اوضاع مصانع 

منطقة ام الهيمان.
واوضحت املصادر ان هذه القرارات تضمنت منح 
بعض املصانع مهلة زمنية لتعديل اوضاعها ومعاجلة 
اس����باب التلوث، مشيرة الى ان هذه املهلة مرتبطة 
بتفعيل قرارات اخرى ومنها اغالق هذه املصانع في 
حالة االنتهاء املهلة دون تنفيذ املطالب املرفوعة لها 
من اللجان املختصة واستمرارية تسببها في احداث 

التلوث باملنطقة.
وكشفت املصادر عن ان احلكومة لن تتراجع عن 
تطبيق قرارات اغالق بعض هذه املصانع في حال عدم 
التزامها باملعايير الدولية خالل هذه املهلة احملددة، 
ومنها تركيب فالتر واجهزة متنع انتش����ار االدخنة 

وامللوثات وليس فقط احلد منها.
واختتمت املصادر تصريحاتها بالتأكيد على ان 
مجلس الوزراء سيفتح ملف مصانع ام الهيمان في 

جلسته التي ستعقد مساء اليوم )امس(.
على الصعيد ذاته اكد مدير عام منطقة االحمدي 
التعليمية طلق الهيم على انتظام اعضاء الهيئتني 
التعليمية واالدارية في الدوام امس مبدارس منطقة 
ام الهيمان التي يوجد بها نحو 20 مدرسة ملختلف 

املراحل الدراسية.
وقال الهي����م انتظم مديرو ومدي����رات املدارس 
واملعلمون واملعلمات الذين قاموا باالدوار املطلوبة 
منهم مس����تدركا بالقول »طبقت اجلداول الدراسية 
وم����ارس املعلمون عملهم اليوم����ي املعتاد وقدموا 
احلصص املطلوبة منه����م في الفصول التي تواجد 

بها طلبة حتى لو بلغ عددهم طالبا واحدا.
واضاف: مت الشرح بالكامل للطالب بحسب اخلطة 
الدراسية املوضوعة ولن تتم اعادة الشرح مجددا، 
الفت����ا الى ان هذه اخلطة س����تطبق ايضا اليوم في 
مختلف مدارس منطق����ة ام الهيمان حتى لو تكرر 
غياب الطلبة ولم يحضر اال طالب واحد. وردا على 
سؤال حول نسبة الغياب في مدارس املنطقة اجاب 
مدير عام منطقة االحم����دي التعليمية طلق الهيم: 
بلغت صفرا في بعض املدارس وفي مدارس اخرى 
لم يتعد عدد احلضور طالبا واحدا او طالبني. وعن 
االجراءات التي تعتزم املنطقة اتخاذها قال: بالفعل 

سنطبق الئحة الغياب اذا استمر غياب الطلبة.
يذكر ان الئحة غياب الطلبة تنص على نقل الطالب 
امللزم � الذي يزيد عمره على 14 عاما � الى مدرس����ة 
اخ����رى اذا تغيب اكثر م����ن 15 يوما متصلة وفصل 

الطالب غير امللزم نهائيا من املدارس احلكومية.
واوضح الهيم انه ل����م يصادف امس وجود اي 

امتحانات للطلبة.
وحول القضية االساس����ية التي س����ببت تغيب 
الطلبة اجلماعي وهي املشكلة الصحية والبيئية في 
منطقة ام الهيمان ومطالبات وزارة التربية بشأنها 
اجاب الهيم: هذه من اختصاص وزارة الصحة التي 
يجب ان يوجه لها السؤال »فأنا مسؤول عن املنطقة 

التعليمية«.

في سابقة تاريخية 13 ألف طالب أضربوا عن الدراسة في المنطقة العاشرة

رجال األمن يحتمون من األمطار خالل تواجدهم  حلفظ األمن في مقر اإلضراب

منى اللوغانيطلق الهيمد. موضي احلمود

شروط الختيار المشاركين في برامج »التقدم العلمي«
مريم بندق

أكدت الوكيلة املساعدة للتعليم العام منى اللوغاني 
ان البرامج التعليمية التي تقدمها مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي بالتعاون مع كليات أميركية تهدف 
الى تطوير قدرات الك����وادر التعليمية فيما يتعلق 
بتقومي الطالب والبرامج اإلثرائية للمتفوقني واالرتقاء 

مبستويات الطلبة املتعثرين دراسيا.
وقالت اللوغاني في تصريحات للصحافيني ان 
التزام املؤسسة س����نويا بتقدمي مثل هذه املبادرات 
امنا يعبر عن احلس الوطني لتحقيق هدف اساسي، 
وهو حتسني مستويات التحصيل الطالبي، والذي 

يتم من خالل حتس����ني املس����توى املهني للمعلمني 
ومديرات ومدي����ري املدارس. وأضافت ان البرنامج 
املنفذ لهذا العام حول اصالح التعليم بالتعاون مع 
كلية كنيدي في جامعة هارفارد بالواليات املتحدة 
األميركية يشتمل على محاضرات وزيارات ميدانية 
لتعزيز اخلبرات العملية للتربويني املش����اركني في 
البرنامج. وركزت على ان اختيار 24 مشاركا � الذين 
انفردت »األنباء« بنشر اسمائهم � حلضور احللقة 
النقاشية جاء بناء على شروط محددة منها مضي 
3 سنوات في املنصب، صاحب اسهامات واجنازات 

مميزة، اجادة اللغة االجنليزية وغيرها.

اإلضراب مستمر إلى اليوم.. والفزيع يلوّح بمستندات تدين متنفذين يقفون ضد إغالق المصانع المخالفة

صرخة جديدة لـ »أم الهيمان« في وجه التلوث:
 األهالي تحدّوا األحوال الجوية ونفذوا إضرابهم عن الدراسة 

 النمالن: متضامنون مع أهالي أم الهيمان في مواجهة التلوث البيئي والتقاعس الحكومي

احملامي نواف الفزيع متحدثا خالل االضراب ويبدو م.احمد الشريع

عبدالهادي العجمي
حتت ش���عار »ال تعليم بدون 
صحة« طبق أهال���ي أم الهيمان 
اضرابه���م أم���س عن الدراس���ة 
احتجاج���ا بع���د التجاهل املرير 
لقضية حتدي���د مصير حياة 45 
ألف نسمة يقطنون هذه الضاحية 
املنكوبة بسبب التلوث القاتل الذي 
يفتك بحياته���م وحياة أبنائهم. 
ورغم س���وء االح���وال اجلوية 
واالمط���ار الغزيرة اال ان االهالي 
صمدوا ونفذوا اضرابهم من الساعة 
8 ال���ى الس���اعة 9 صباحا. واكد 
رئيس اللجنة البيئية التطوعية 
ألم الهيمان م.أحمد الش���ريع ان 
االضراب سيس���تمر حتى اليوم 
االثنني احتجاج���ا على التخاذل 
النيابي  احلكوم���ي والتواط���ؤ 
الدائرة اخلامسة  وحتديدا نواب 
الذين لم يوفوا مبا وقعت عليه 
اميانهم بالعهد وامليثاق الذي وقعوا 
علي���ه في ماي���و 2009، وأضاف 
الشريع كذلك النواب الذين وعدونا 
باستجواب رئيس مجلس الوزراء 
خالل 60 يوما من تاريخ 21 اكتوبر 
2009، ومتنى الش���ريع ان تكون 
لدى هؤالء النواب الشجاعة بأن 
يعيدوا ملف هذا االستجواب الى 
اهالي ضاحية علي صباح السالم 
)أم الهيمان( بعد ان اصبح يقينا 
لدينا عدم مصداقيتهم حلل قضية 
التلوث البيئي وعدم قدرتهم على 
استجواب رئيس مجلس الوزراء، 
خاصة ان حتركات احلكومة كانت 
ومازال���ت عبارة ع���ن اجراءات 

ورقية.

الفزيع: هناك متنفذون

من جانبه، قال احملامي نواف 
الفزيع: مثلما يدعي البعض ويقول 
ه���ذه حكومة اص���الح وتطبيق 
قانون نقول له���م: اليوم طبقوا 
القانون واليوم نحن بصدد جتهيز 
املس���تندات واالدلة الدامغة ضد 
ثالثة متنفذين مؤثرين على قرار 
احلكومة بإغالق املصانع. وشدد 
الفزيع على انه يجب اغالق املصانع 

ووزير الدف���اع ورئيس املجلس 
األعلى للبيئة الشيخ جابر املبارك، 
برفع املعاناة عن األهالي ووقف 
جرمية التلوث البيئية باملنطقة 
واإلسراع في تطبيق التوصيات 
ال� 13 التي اصدرتها جلنة البيئة 
البرملانية بعد التحقيق في قضية 
التلوث في ام الهيمان، وذلك دون 
االنتظار ملوافقة مجلس األمة على 
هذه التوصيات املدرجة على جدول 
اعمال جلساته منذ فترة ولم يأت 

عليها الدور حتى اآلن.
وفي الوقت ذاته، دعا النمالن 
زمالءه النواب إلى استعجال نظر 
تقرير اللجنة البيئية عن التلوث 
في أم الهيمان والذي انتهت منه منذ 
نحو شهرين وتقدميه على غيره 
في جدول اعمال اجللسة املقبلة 
يوم 11 مايو اجلاري، مشيرا الى 
انه كلما مر الوقت دون حل هذه 
املشكلة يتساقط يوميا املزيد من 
الضحايا األبرياء ما بني متوفني 
ومصابني باألمراض القاتلة نتيجة 
امللوثات البيئية الصلبة واألدخنة 
والغبار املسمم الناجت عن املصانع 
املخالفة في املنطقة. وأوضح ان 
تقرير جلنة التحقيق في التلوث 
بأم الهيمان انتهى إلى حل جذري 
للمشكلة وهو إزالة املصانع بالكامل 
من املنطقة السكنية أو نقل السكان 
إلى منطقة أخرى ذات بيئة صحية 
نظيفة. واشار النمالن الى انه هو 
واعضاء مجلس األمة خاصة نواب 
الدائرة اخلامسة لن يتوانوا في 
استخدام جميع األدوات الدستورية 
ملساءلة املتقاعسني واملتسببني في 
هذه الكارثة اإلنسانية التي راح 
ضحيته���ا املئات من األبرياء من 
أهالي أم الهيمان الذين فتكت بهم 
األمراض التي تسببت فيها مختلف 
أنواع امللوثات الس���امة املنبعثة 
من املصانع املخالفة لالشتراطات 
البيئية، الفتا الى ان سيف املساءلة 
البرملانية سيطول جميع املقصرين 
واملتقاعسني مهما كانت األسماء 
واملس���ميات ألن حياة املواطنني 

غالية جدا.

بشكل كلي ال بشكل انتقائي، هذه 
املصانع املس���ببة للقتل البطيء 
ألهال���ي أم الهيمان، وزاد: ال أحد 
فوق القانون ال تاجر وال متنفذ، 
ووجه الفزيع رسالة ملجلس االمة 
املختطف، وقال: كانت لنا دعوة 
ومازلن���ا مصمم���ني عليها وهي 
أن تس���تقيلوا اذا كانت الكويت 
انكم  أغلى من كراسيكم، خاصة 
تقولون انكم ال متلكون االغلبية 
وان احلكومة اختطفت هذا البرملان 
مبا متلكه من نفوذ ومن عدد من 
النواب يصل الى 30 نائبا نقول 
لل� 20 نائبا الذين يصفون أنفسهم 
باالقلية داخ���ل مجلس االمة اذا 
لم تس���تطيعوا ان توقفوا هذه 
التجاوزات، فلتقدموا استقاالتهم 
»ال بارك اهلل في كرسي ما حمى 

أهل الكويت«.
بدوره، أكد رئيس جماعة اخلط 
االخضر البيئية خالد الهاجري: اننا 
لن نتخلى عن املطالبة والدفاع عن 
حقوق الطفل البيئية وأم الهيمان 
لم  تكن غائبة في يوم من االيام 
عن اجندة جماعة اخلط االخضر 
البيئية، بل بدأنا في نوفمبر من 
عام 2001 في املطالبة بحماية اهالي 
أم الهيمان من امللوثات احمليطة 

بهم.
وقال الهاج���ري: هذا التجمع 
الذي بدأ ب���ه االطفال قبل الكبار 
يؤكد وي���رد ردا قاطعا وملجما 
لكل مسؤولي في احلكومة أو في 
البرملان بأن مشكلة أم الهيمان متت 
معاجلتها، وزاد: أهالي أم الهيمان 
وقع عليهم ظلم شديد وغنب ودمرت 
صحتهم وكل ما طلبوه بيئة نظيفة 

وان حتمى صحتهم.
من جانبه، قال فيصل الدابس: 
أنا مدرس من منطقة جابر العلي 
أم  أهالي  اعل���ن اعتصامي م���ع 
الهيمان احتراما ملبادئي وتضامنا 
مع اهالي أم الهيمان، متس���ائال: 
هل هذه حكومة شعب أم حكومة 

متنفذين؟!
ونحن اليوم سنجمع وثائق، 
فاليوم أصبح القتل العمد البطيء 
بيد بعض املتنفذين وهم استمرأوا 
قتل أبنائنا وانا بصدد رفع قضية 
القت���ل املتعمد البطيء ألهالي أم 
العايد  الهيم���ان. وقال ماض���ي 
الهاجري: احلكومة ضعيفة أمام 
مواجهة بعض اصحاب املصانع 
املتنفذين الفاس���دين واذا كانت 
احلكومة غير قادرة على مواجهة 
هؤالء املتنفذين فعليها أن تتنحى 

جانبا وتفسح املجال ملن هو قادر 
على ازالة هذه املصانع أو نقلها 

الى أماكن أخرى.
من جهته، أكد النائب س���الم 
النمالن تضامنه مع أهالي ضاحية 
علي صباح الس���الم »أم الهيمان 
اعلنوا عن تنظيم  الذين  سابقا« 
اعتصام واضراب سلمي ورمزي 
عن الدراسة ملدة يومني احتجاجا 
على التقاعس احلكومي في معاجلة 
البيئ���ي الصناعي الذي  التلوث 
يفتك بحياة نحو 45 ألف نسمة 
من سكان املنطقة الذين حتاصرهم 
مختلف ان���واع امللوثات البيئية 
الت���ي تصدرها املصانع  القاتلة 
املخالفة لالشتراطات البيئية طوال 
9 س���نوات متتالية وسط صمت 
انه من  حكومي مريب، موضحا 
حق األهالي تنظيم هذا االعتصام 

للتعبير عن رأيهم.
وق���ال النمالن ف���ي تصريح 
صحافي مبناسبة بدء االضراب 
الرمزي عن الدراسة امس واليوم 
في مدارس ام الهيمان والذي تنظمه 
التطوعية حتت  البيئية  اللجنة 
شعار »ال تعليم دون الصحة« إنني 
أجدد مطالبتي للحكومة ممثلة في 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

»الصناعة والبيئة« تحسمان اليوم
التلوث في الشعيبة والمصافي النفطية

حتسم في اجتماع اليوم الهيئة العامة للصناعة والهيئة 
العامة للبيئة موضوع التلوث في منطقة الشعيبة الصناعية 

وقرارات إغالق املصانع املخالفة.
وأكدت مصادر ذات صلة ان االجتماع الذي سيعقد مساء 
اليوم سيستعرض عدة تقارير عن التلوث وإغالق عدة مصانع 
في منطقة الشعيبة الصناعية، كما سيتطرق االجتماع الى 
بحث التلوث الناجت عن املصافي النفطية بحضور مسؤولني 

من القطاع النفطي مبنطقة الشعيبة الصناعية.
ه���ذا، وأحملت املصادر الى ان االجتماع س���يتخذ قرارات 
ملزمة من اجل االنتهاء من ازم���ة التلوث التي تهدد البيئة 

في املنطقة.


