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 حنان عبدالمعبود
  أكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة د.إبراهيم 
العبدالهادي لـ «األنباء» ان الوزارة ماضية 
في خطتها املرسومة ما لم يستجد أي عارض 

على أرض الواقع.
  جاء ذلك ردا على سؤال لـ «األنباء» حول ما 
اذا خرجت توصية من املؤمتر االقليمي لدول 
الشرق األوسط بتأجيل الدراسة، حيث أجاب: 
بالتأكيد نحن ننفذ جميع تعليمات منظمة 
الصحة العاملية والتوصيات التي تخرج بها، 
والبد ان تكون التوصية اخلاصة بتأجيل 

الدراسة مبررة، وهذا يكفي لتنفيذها.
  وعن توجه بعض الشركات للتجارة في 
الكاميرات احلراريـــة واإلعالن عنها للبيع 

للمدارس، عّلق د.ابراهيم العبدالهـــادي بأن هذا األمر وارد، 
مؤكدا انه البد ان يتم ترخيص هذه الكاميرات من قبل وزارة 
الصحة نظرا ألنها تندرج حتت مسمى األجهزة االشعاعية، 
ونفى العبدالهادي احتمال االصابة بضرر نظرا لتكرار التعرض 
لهـــذه الكاميـــرات مؤكدا انه ال ضرر من ذلـــك ألنها موجات 
صوتية كالسونار العادي، وأضاف انها غير فعالة لالستخدام 

باملدارس.
  من جانبه، عّلق وكيل وزارة الصحة املساعد لقطاع األدوية 
د.عمر السيد عمر على إعالن بيع الكاميرات احلرارية قائال: 
انها اعالنات خادعة للمستهلك يهدف املعلنون بها استغالل 
تخوف الناس مـــن الڤيروس وهي اعالنات مجهولة الهوية، 

حيث لم يذكر املعلن اسمه أو اسم الشركة اخلاص به.

  وأكد عمر ان الكاميرات احلرارية ال تكشف 
الڤيروس وامنا تكشف فقط عارض واحد 
قد يتشابه وعوارض أمراض اخرى ولهذا 

فهي غير مجدية.
  وبـــّني ان وزارة الصحة ســـوف تتخذ 

االجراءات حيال هذا األمر.
  وطالب عمر إدارة حماية املستهلك بوزارة 
التجارة بالتعاون مع وزارة الصحة ملواجهة 
مثل هذه االعالنات ومتكني اجلهات الرقابية 
ملعاقبة اصحابها. كما ناشد وسائل اإلعالم 
عدم نشر هذه االعالنات املبهمة، وضرورة 
احلصول علـــى موافقة من قبـــل اجلهات 
النشـــر، حلماية  احلكومية املختصة قبل 

صحة املواطنني واملقيمني.
  وعلمت «األنباء» ان الشـــركة أو اجلهـــة املعلنة عن بيع 
الكاميـــرات احلرارية هي إحدى املـــدارس اخلاصة مبنطقة 

سلوى.
  ومع انعقاد أولى جلســـات املؤمتر االقليمي لدول الشرق 
األوســـط أمس صرح وزير الصحة املصري د.حامت اجلبلي 
ان هناك امكانيـــة لتأجيل املدارس، مؤكدا ان «التأجيل وارد 
بقوة»، مشيرا الى اجتماع سيعقد قبل ٣ اكتوبر املقبل وهو 
موعد استئناف الدراسة مبصر ملناقشة مسألة التأجيل مرة 

أخرى.
  وقد جاءت هـــذه التصريحات للوزير املصري عبر موقع 
املصري اليوم الذي ذكر ان الوزير يتوقع ســـيناريو أســـوأ 
بإصابة ١٦ مليون شخص ووفاة ٧ ماليني اذا تفشى الوباء. 
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 وكيل وزارة الصحة رئيسًا والوكيل المساعد للخدمات المساندة نائبًا للرئيس

 الساير يعيد تشكيل لجنة شروط شغل الوظائف اإلشرافية
 نقل المعدات من المخازن إلى موقع المحطة 

 البدء بإصالح محطة مشرف اليوم
  بعد انخفاض المياه للمضخات األرضية

 «األشغال»: تركيب بلوكات خرسانية 
داخل المنهول للسيطرة ع لى تدفق الماء

 فرج ناصر
  أكد رئيس مهندسي الصيانة 
الصحيـــة بـــوزارة االشـــغال 
م.محمود كـــرم ان الوضع في 
محطة مشرف يسير على ما يرام 
رغم وجود خرير بسيط سيتم 
الســـيطرة عليه وليس له أي 
تأثير اطالقا على نزول منسوب 
املياه. واضاف ان من املتوقع ان 
تبدأ الوزارة في اصالح اعطال 
اليوم (الثالثاء) وذلك  احملطة 
بعد نزول منســـوب املياه الى 
حجم ٨٠ ســـم أي بنسبة ٨٠٪ 
وحتديدا الى املضخات االرضية، 
وذلك بعد جناح عملية وضع 

السدادة.
  مـــن جانبه، قال مدير ادارة 
قطاع البيئة بوزارة االشـــغال 
اننـــا نقوم  م.باقـــر درويش: 
مبعاجلـــة الروائـــح الكريهة، 
وذلك بالتنســـيق مـــع االدارة 
العامة لالطفاء والهيئة العامة 
للبيئة ومعهد االبحاث، مشيرا 
الى ان القراءات في احملطة هي 

في املسموح به.
  من جانبه، كشـــف مصدر 
مسؤول انه ســـيتم نقل قطع 
الغيار بالكامل من املخازن الى 
احملطة متهيدا لتركيبها وذلك 

إلصالح اعطال احملطة.
  وكشـــف املصدر عن وضع 

بلوكات خرسانية داخل املنهول، 
وذلك إلكمال الســـيطرة التامة 

على الفلوا (التدفق).
  هذا، والتقى وزير االشغال 
د.فاضل صفر قيادات االشغال، 
وكذلك مهندسي مجموعة اخلرافي 
املتواجدين فـــي موقع املنهول 
رقم ٧ وذلـــك للتباحث معهم 
حول آخر املستجدات ومراجعة 
الوضع والتأكد من سير العمل 
الوزير  في احملطة، حيث حث 
العاملني علـــى العمل الدؤوب 
ملصلحة الكويت وأهل الكويت 
واالنتهاء من هذه املشكلة بأسرع 
وقت، وذلك بحضور وكيل وزارة 
االشغال وعدد كبير من قياديي 

الوزارة. 

 م.محمود كرم 

 حنان عبدالمعبود
  اصدر وزير الصحة د.هالل الساير قرارا يقضي بإعادة تشكيل اللجنة 
الدائمة لبحث توافر شروط شغل الوظائف االشرافية «فنية وادارية» 
املشكلة وفقا للقرار الوزاري رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٠٨، وحمل القرار رقم 
٢٦٣ لسنة ٢٠٠٩ ونص على ان تكون اللجنة برئاسة وكيل الوزارة وان 
يكون وكيل الوزارة املساعد لشؤون اخلدمات الطبية املساندة نائبا 
للرئيس، وعضوية الوكيل املساعد للشؤون االدارية والوكيل املساعد 
للقطـــاع املعني بالوظيفة املعلن عنها او من ينوب عنه، ومدير ادارة 
الشؤون القانونية والتحقيقات مقررا. باالضافة الى عضوية ٣ باحثني 
قانونيني يرشحهم مدير ادارة الشؤون القانونية والتحقيقات دون ان 
يكون لهم احلق بالتصويت عند اجراء املفاضلة بني املرشحني. ونص 
القـــرار كذلك على ان يعدل البند الثاني من اختصاصات اللجنة على 
ان تقوم اللجنة باالعالن عن الوظائف االشـــرافية الشاغرة «الفنية ـ 
االدارية» بعد وضع الشروط الالزم توافرها في املتقدمني لشغل احدى 
تلك الوظائف وفقا الحكام قراري مجلس اخلدمة املدنية رقمي ٧ لسنة 
١٩٩٣، و٢٥ لسنة ٢٠٠٦ االول بشأن بدالت ومكافآت االطفاء البشريني 
واالسنان العاملني بالوزارة من الكويتيني وغير الكويتيني والقرارات 
املكملة لها، والثاني بشـــأن الوظائف االشرافية ذات الطابع االداري، 
ويستثنى من االعالن عن الوظيفة االشرافية الشاغرة في حالة توافر 
شروط شغل الوظيفة الشـــاغرة وفقا الحكام قراري مجلس اخلدمة 
املدنية سالفي الذكر في احدى املوظفني التابعني للقطاع الشاغرة به 

الوظيفة، شريطة ترشيحه من السلطة املختصة في القطاع. 

 د. هالل الساير  د.إبراهيم العبدالهادي

 د. عمر السيد عمر

 عمر أكد أن اإلعالن عن بيع الكاميرات الحرارية فيه استغالل لخوف الناس

  العبدالهادي: ملتزمون بتوصيات المؤتمر اإلقليمي حول تأجيل المدارس 


