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االربعاء ٧ سبتمبر ٢٠٢٢ محليات

«التربية»: جلنة الختيار املرشحني
للمشاركة في البرامج التدريبية اخلارجية

عبدالعزيز الفضلي

أصــدر وزيــر التربيــة 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
والبحــث العلمــي د.علــي 
يقضــي  قــرارا  املضــف 
بتشــكيل جلنــة اختيــار 
املرشــحني للمشــاركة في 
البرامج التدريبية اخلارجية 
بوزارة التربية برئاسة وكيل 
الــوزارة د.علــي اليعقوب 
وعضويــة كل مــن الوكيل 
املساعد للشــؤون اإلدارية 
والتطويــر اإلداري رجــاء 
إدارة  ومديــر  بوعركــي، 
التطويــر والتنمية فيصل 
اجلطيلي، ومراقب التدريب 
العاملــة  القــوى  وتنميــة 
أنوار الدعي، ورئيس قسم 
التدريب اإلداري مرمي بوفتني 
التدريــب  ورئيــس قســم 
التربــوي ســبيكة الغريب 
وشيماء عباس اختصاصي 
إداري معامــالت ومعالــي 
الشارخ باحث مبتدئ تطوير 
إداري ونوف القاسم محاسب 

مبتدئ.

٭ إصدار قرارات منح ووقف 
الدورات التدريبية اخلارجية.

٭ إصدار قرارات تغيير فترة 
االنعقاد للدورات التدريبية 

اخلارجية.
٭ املتابعة والتنســيق مع 
ديــوان اخلدمــة املدنية في 

ذلك الشأن.
٭ املتابعة والتنســيق مع 

املرشحني.
وجاء في القــرار: يكلف 
رئيس اللجنة بتزويد اللجنة 
الفنية لدراسة تشكيل فرق 
العمل واللجان بوزارة التربية 

مبحاضر االجتماعات، على 
أن يثبت حضــور األعضاء 
بالتوقيــع علــى  الفعلــي 
محاضــر جلســات اللجان، 
النهائــي  التقريــر  ورفــع 
بأعمال اللجنة وتعقد اللجنة 
اجتماعاتهــا ضمن النصاب 
القانوني الالزم لصحة انعقاد 
اجللسة بحيث ال يقل النصاب 
بأي حال عن األغلبية املطلقة 
لعدد أعضــاء اللجنة، وهو 
نصف عدد األعضاء + واحدا.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها 
خارج أوقات الدوام الرسمي، 
مشــيرا الى صــرف مكافأة 
ماليــة لرئيــس وأعضــاء 
اللجنة املشار إليها بحسب 
قرار مجلس اخلدمة املدنية 
رقم ٤١ لســنة ٢٠١٦ الصادر 
بتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٦ بشأن بدل 
حضور جلسات اللجان في 
اجلهــات احلكومية ويعمل 
بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 
صــدوره، حتــى تاريــخ ٣١

مــارس املقبل، وعلى جميع 
جهــات االختصــاص العلم 
والعمل مبوجب هذا القرار.

برئاسة وكيل الوزارة وتعمل حتى ٣١ مارس املقبل

د. علي اليعقوبد. علي املضف

وحدد املضف في قراره، 
«األنبــاء»  تلقــت  الــذي 
نســخة منه، مهــام اللجنة 

واختصاصاتها في اآلتي:
احتياجــات  دراســة  ٭ 
قطاعات الوزارة من الدورات 

التدريبية اخلارجية.
٭ عرض البرامج التدريبية 
القطاعات كال حســب  على 
لترشــيح  اختصاصــه 

املشاركني.
٭ بحث ترشيحات القطاعات 
من املرشحني للمشاركة في 
البرامج التدريبية اخلارجية.

صرف ممتازة املعلمني واملعلمات
فور االنتهاء من إجراءات التدقيق

عبدالعزيز الفضلي

تواصل المناطق التعليمية بوزارة 
التربية إجراءات المراجعة والتدقيق 
على اسماء مستحقي األعمال الممتازة 
من المعلمين والمعلمات حيث تعمل 
جاهدة على االنتهاء من اعمالها وإحالة 

الكشوفات إلى القطاع االداري.
وكشــفت مصادر تربوية مطلعة 

لـ «األنباء» عن أن القـــطاع الـــمالي 
بالــوزارة جاهز لصـــرف مكـافـــآت 
األعمــال الممتازة فــور وصولها من 
القطاع االداري، مشـيـرة الى ان وزارة 
التربيــة رصــدت ميزانـــية مقدارها 
٥٨ مليــون دينار تم الـــصرف منها 
لإلدارييــن في نهاية العام الدراســي 
المنصرم، وتـبـقـى الصرف للمعلمين 
والمعلمــات الذين مازالت كشــوفهم 

تحت التدقيق والمراجعة. من جانب 
آخر، انتهت أمس الفترة التي منحتها 
«التربية» لجميــع المتعاقدين معها 
بوظيفة مســاعد منفذ خدمة - غير 
كويتي، لتحديث بياناتهم والتي بدأت 

من أسبوع تقريبا.
وشددت الوزارة على ان من يتخلف 
عن عملية التحديث فسيتم اتخاذ كافة 
اإلجراءات اإلدارية والقانونية بحقه.

إضافة جامعة جديدة للمؤسسات التعليمية 
املعتمدة في كندا باملاجستير والدكتوراه

ثامر السليم

أصدر وزير التربية ووزير التعليم 
العالــي والبحث العلمي د.علي املضف 
University of قــرارا بإضافــة جامعــة
Montreal إلى قائمة مؤسسات التعليم 
العالي الواردة في القرار األكادميي رقم 
٤٠/٢٠١٤ والتي يسمح للطلبة االلتحاق 
بهــا فــي كنــدا ببرنامجي املاجســتير 

Veterinary science والدكتوراه تخصص
Option Pharmacology، مع ضرورة أن 
يتيح البرنامج الدراسي نظام التعليم 
التقليدي وتكون الدراسة بنظام احلضور 

املنتظم خالل األسبوع.
وتضمن القرار الذي حصلت «األنباء» 
على نســخة منه، أن يكــون البرنامج 
الدراســي الذي سيلتحق به الطلبة قد 
اجتاز املدة الدراسية احملددة ملنح الدرجة 

العلمية وذلك بتخريج الدفعة األولى من 
الكلية التي تطرحه، ومراعاة القرارات 
املنظمة لاللتحاق ولنظام الدراسة في 
مؤسسات التعليم خارج الكويت، وأن 
تكــون الدرجات العلمية قد اســتوفت 
متطلبات احلصول عليها وفقا للقرارات 
املنظمة لها الصادرة عن وزارة التعليم 
العالي، ويسري القرار اعتبارا من تاريخه 

ويلغى كل نص يخالف ما ورد فيه.

مصادر لـ «األنباء»: «األشغال» متتلك ٤ محطات
ملعاجلة املياه بقدرة مليون متر مكعب يوميًا

عاطف رمضان

قالت مصادر في وزارة األشغال إن 
الوزارة متتلك ٤ محطات ملعاجلة مياه 
الصرف الصحي وهي محطة الصليبية 
بقدرة استيعابية ٦٠٠٠٠٠ متر مكعب 
يوميا، ومحطة كبد مياه ثالثية بقدرة 
استيعابية تصل إلى ١٨٠٠٠ متر مكعب 
يوميا وبعد التوسعة ستنتج ٢٧٠٠٠٠

متر مكعب يوميا، باإلضافة إلى محطة 
الرقة بقــدرة اســتيعابية تصل إلى 
٢٩٠٠٠ متــر مكعب، كما تقوم محطة 
أم الهيمان بإنتاج ٢٥٠٠٠ متر مكعب 

يوميا.
وأضافــت املصادر في تصريحات 
خاصة لـ «األنبــاء» أن محطة تنقية 
الصليبية ملعاجلة وتنقية مياه الصرف 
الصحــي هي األكبــر عامليا من حيث 
نوعيــة املعاجلة الرباعيــة، مضيفة 
أن محطــة تنقيــة الصليبية مزودة 

مبختبــر حاصل على شــهادة اآليزو 
وهي تعالــج ٦٠٪ مــن إجمالي مياه 
الصرف الصحي وتتم االستفادة من 
املياه املعاجلة رباعيا ونقلها إلى مركز 
التحكم في مياه املعاجلة بالصليبية 
وضخها إلى مزارع الوفرة والعبدلي 
يتم ضخ الفائض منها إلى احملميات 

الطبيعية وبحيرة أم املرادم.
وبينت املصــادر أن مجموع هذه 
احملطــات األربــع يصــل مــا يقارب 
املليون متر مكعب من املياه املعاجلة 
ثالثيا ورباعيا، ومع انتهاء املشاريع 
املستقبلية (محطة أم الهيمان ومحطة 
كبد الشمالي ومحطة املطالع) سيصل 
الناجت إلى مليوني متر مكعب يوميا، 
باإلضافة إلى محطات معاجلة متنقلة 
تنتــج ٥٠٠٠٠ متر مكعب يوميا وفي 
العقد املســتقبلي سيصل الناجت إلى 
٩٠٠٠٠ متر مكعب يوميا، كما أن لهذا 
املنظومة رقابة بيئية من إدارة شؤون 

البيئة التابعة لقطاع الهندسة الصحية 
بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة.

وذكرت املصادر ان وزارة األشغال 
العامة متمثلة بقطاع الهندسة الصحية 
هي اجلهة املسؤولة عن كامل منظومة 
الصــرف الصحــي بالكويــت ابتداء 
مــن اســتقبال ونقل امليــاه الصرف 
الصحي وصوال إلى معاجلة تلك املياه 
وتوزيعهــا للوصول إلى االســتفادة 
القصوى كري احملاصيل واألشــجار 
املثمرة وغير املثمرة واستخدام املياه 
املعاجلة في عملية استخراج النفط 
الثقيــل واخلفيف حيــث يتم تزويد 
القطاع النفطي بناجت املياه املعاجلة 
بكمية تصل إلــى ٦٠٠٠٠ متر مكعب 
يوميا وجار إنشاء خط تزويد شركة 
نفط الكويت بـ ٤٨٠٠٠ متر مكعب يوميا 
من املياه املعاجلة، كما تقوم الوزارة 
بتزويد املياه املعاجلة للمزارع لدعم 

منظومة األمن الغذائي.

أشارت إلى أن محطة تنقية الصليبية هي األكبر عاملياً من حيث نوعية املعاجلة الرباعية

محطة تنقية الصليبية

اإلنتاج سيصل إلى مليوني متر مكعب يوميًا مع انتهاء مشاريع «أم الهيمان وكبد  واملطالع» 
قدرة محطة الصليبية ٦٠٠ ألف متر مكعب يوميًا.. و«كبد» ١٨ ألفًا وبعد التوسعة ستصل إلى ٢٧٠ ألفًا

«السكنية» تستدعي ٤٤ مواطنًا مشمولني مبشروع 
شرق تيماء مخصص لهم حتى ٢ مايو ٢٠٠٧

عاطف رمضان

أعلنت املؤسســة العامة للرعاية 
الســكنية عن أنها ســتقوم بتوزيع 
مشروع شرق تيماء وفق قانون رقم 
(٢٠١٥/٢) من باع بيته والتي تشتمل 
على ٤٤ بيتــا للمخصص لهم حتى 
تاريــخ ٢ مايــو ٢٠٠٧، بحيث يكون 
توزيع البطاقــات يومي اخلميس ٨
واألحد ١١ اجلاري، وتوزيع بطاقات 
االحتياط االثنني ١٢ اجلاري، واجراء 
عملية القرعة اخلميس ١٥ اجلاري.

وقالت «السكنية» إن املواطنني املدرجة 
أسماؤهم ضمن هذا اخلبر احلضور 
شخصيا الى مبنى املؤسسة في منطقة 
جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا 
حتى الواحدة ظهرا في هذه املواعيد 
املبينــة، مصطحبني معهــم البطاقة 
املدنية وذلك الستالم بطاقة القرعة.

وأشارت «السكنية» الى أنها تهيب 
باملواطنــني التعاون معهــا والتقيد 
باملواعيد املذكورة وانه لن يســمح 
بدخول القاعــة إال لصاحب العالقة 
فقط أو من ينوب عنه بتوكيل خاص 
ينص على اإلجراءات وانه الستالم 
بطاقات دخول القرعــة التوجه الى 
الكاونتر املوجود في بهو «املؤسسة».

وفيما يلي األسماء:
عدنان عبدالرضا عبدالوهاب بحروه٭
محمد غازي غزاي املطيري٭
فهد دخيل فهد العتيبي٭
وليد خالد زابن الرشيدي٭
جاسم أحمد دخيل ناصر العنجري٭
حسني علي سليمان املفيدي٭
ناصر شخير عبداهللا العنزي٭

سلطان راكان فالح العجمي٭
جابر عبدالسيد عبدالرحمن السعيد٭
جراح سعود تيعان البغيلي٭
هادي علي لهيميد الفليج٭
لوءي مجبل رجيان الرشيدي٭
محمد كاظم عطا اهللا مبارك٭
محمد ملوح هزاع اال صمع العنزي٭
نايف مشعان محمد الديحاني٭
فهد عماش طرجم الشمري٭
نواف محمد خويشان الديحاني٭
سالم سعد مرسال املاجدي٭
عبداحلميد محمد حسن املوسوي٭
علي عزام شيحان عزام العنزي٭
عطااهللا مخلف سليمان املطيري٭
عماد عبداللطيف ضيدان الضفيري٭
عوض سعود عوض الرشيدي٭
عادل منصور بدر املنصور العرفج٭
جهاد محمد ابراهيم احلاي٭
طارق ناصر يوسف اخلرافي٭

عبدالرحمن عبداهللا رفيدان٭
مبارك صالح حسن النجاده٭
محمد سليمان جزاع الشمري٭
خالد شريف عيد العنزي٭
ناصر ذياب ناصر املطيري٭
بدر ناصر عبداهللا الفرهود٭
خالد حمد مرزوق السعد احلبيل٭
حسني طارق يعقوب الشاهني٭
بدر أحمد عثمان املفرج٭
حســني علي راشد ســبت عباس ٭

القالف
حماد محمد جازع العجمي٭
سعود فهد عباس العتيبي٭
أحمد ابراهيم اسماعيل ساملني٭
سيف حسني عايض املطيري٭
ناصر عبداهللا غلوم بن حسن٭
مبارك دليم رفاعي املطيري٭
طالل عبداهللا براك الدبيخي٭
ابراهيم محمد فالح الدلك٭


