
 7  محليات  االثنين ٢١ سبتمبر  ٢٠٠٩   

 هدايا وعيادي ألبناء احلضانة العائلية وزير الشؤون د.محمد العفاسي مهنئا أحد املسنني بالعيد

 د. العفاسي متفقدا اإلجراءات الطبية االحترازية من انفلونزا اخلنازير في دور الرعاية .. ويوزع العيادي على نزيالت إدارة رعاية املسنني

 م.علي ابو البنات وأحد املستشارين االجانب تواجدا في موقع احملطة (احمد باكير)

 (محمد ماهر)   أحد العاملني يأخذ قسطا من الراحة مع حرصه على اتباع االجراءات الوقائية 

 عامل يؤدي مهمته داخل مكاتب احملطة امس 

 د.محمد العفاسي والوكيل محمد الكندري وعلي حسن وعدد من قياديي «الشؤون» خالل الزيارة إلى إدارة رعاية املسنني

 شارك المسنين وأطفال الحضانة العائلية فرحتهم بالعيد ووزع عليهم الهدايا

 العفاسي: عدم التوسع في احتفاالت دور الرعاية حفاظًا على صحة النزالء

 الكنـدري لــ «األنباء»: بناء دار للمسـنين وأخرى للطفولـة وثالثة للفتيـات لخدمة ذوي االحتياجـات الخاصة بالتعاون مـع القطاع الخاص
 بشرى شعبان

  أشــــاد وزير الشــــؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي امس 
باالجراءات الوقائية املتبعة ضد عدوى االمراض في دور الرعاية االجتماعية 

خاصة بني االطفال وكبار السن.
  وقال العفاســــي في تصريــــح لـ «كونا» بعد زيارتــــه لدور الرعاية 
االجتماعية انه أعطى تعليمات بعدم التوسع في االحتفاالت هذا العام 
وذلك من مبدأ الوقاية خير من العالج وكاجراء احترازي حلماية ذوي 
االحتياجات اخلاصة الفتا الى ان زيارته اقتصرت هذا العام على املسنني 

وأبناء احلضانة العائلية.
  وأكد الوزير العفاســــي حتمله واملســــؤولني بالوزارة أمانة احلفاظ 
على صحة نزالء دور الرعاية. من جهتهم عبر أبناء احلضانة العائلية 
عن ســــعادتهم البالغة بزيارة الوزير الذي حرص على تسليم االطفال 
الهدايا بنفسه.يذكر ان العفاسي قام بتوزيع «العيادي» على أطفال دور 
الرعاية وكبار السن ملشاركتهم فرحة العيد بحضور وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعيــــة والعمل محمد الكندري والوكيل املســــاعد لقطاع الرعاية 
باالنابة جمال الدوسري وعدد من املسؤولني في الوزارة. من جهته أكد 
وكيل الوزارة محمد الكندري احلرص على منح األولوية ملشاريع دور 
الرعاية، وقال الكندري في تصريح خاص لـ «األنباء» عقب زيارة الوزير 
د.محمد العفاســــي إلى دور الرعايــــة إن هذه الزيارة دأبت الوزارة على 
القيام بها في أول أيام العيد لتقدمي التبريكات واملعايدة للنزالء والعاملني 
في الدور، مضيفا: ان نزالءها هم ابناء الوزارة وابناء الكويت، ولن نألو 
جهدا في توفير كل السبل لراحتهم، كاشفا عن العديد من املشاريع التي 
تعمل الوزارة على تنفيذها بالتنسيق مع جهات من القطاع اخلاص وأهل 
اخلير، ومنها بناء دار للمســــنني ودار الطفولة ودار الفتيات الى جانب 

اجراء الصيانة الدورية واملستمرة جلميع املباني. 

 مدير إدارة المواد الخطرة أكد أن العمل مستمر على مدار ٢٤ ساعة إلصالح المحطة

 الخزي: يومان لتنظيف وتقييم أجهزة المحطة وتقدير كلفة الصيانة قبل البدء باإلصالح

 فرج ناصر
  اكد مدير ادارة املواد اخلطرة املقدم جمال البليهيص انه متت 
معاجلة محطة مشرف باملواد الكيميائية والبيولوجية ضد الغازات 
املوجـــودة في احملطة وذلك حتى ال تتصاعـــد في اطار او حدود 

املنطقة.
  واضاف انه مت التشييك على نسب الغازات في انحاء املنطقة 
وجاءت النتائج كلها ايجابية حيث لم تكن نسبة الغازات عالية.

  وقال انه مت جرد االضرار في احملطة وذلك بالتنسيق مع وزارة 
االشـــغال حيث اسند جلهة من اجلهات ذات الصلة بهذا املوضوع 
العمـــل املناط اليها مؤكدا ان احملطة حتتاج الى خطة عمل كبيرة 

ناهيك عن املواد اخلطرة املوجودة فيها حتت عمق ٣٢ مترا.
  واوضـــح البليهيص ان العمل يتـــم اآلن على ٣ مراحل االولى 
تشـــمل تقييم احملطة من الداخل، بينما تشـــمل اخلطوة الثانية 

معاجلة احملطة باملواد الكيميائية والبيولوجية وللتأكد من وجود 
غازات. اما اخلطوة الثالثة فهي البدء بالســـماح للشركات القيام 

باالصالح والعمل.
  وقال ان االعمال تســـير على مدار الـ ٢٤ ساعة وذلك من اجل 

اصالح احملطة واعادتها الى سابق عهدها.
  واشار الى ان فريق املواد اخلطرة يتكون من ٥٠ ضابطا وفردا 
وهم موزعون على ٣ زامات (شـــفتات) مؤكدا أن الضباط هم من 

يتابعون العمل على احملطة باستمرار.
  ومن جانبه قال الوكيل املساعد لقطاع الصيانة الصحية م.خالد 
اخلزي انه جـــار اآلن تنظيف وتقييم االجهزة في احملطة وكذلك 
احلالـــة الكاملة لها ومقدار كلفة الصيانـــة وكذلك املعدات وقطع 
الغيار التي حتتاج اليها احملطة، مشيرا الى ان االمور حتتاج الى 

يومني قبل البدء في اصالح احملطة. 

 معالجة محطة مشرف بالمواد الكيميائية والبيولوجية 
لمنع تصاعد وانتشار الغازات في المنطقة المحيطة

 أخذ املهندسون والعمال 
بوزارة األشغال أمس قسطا 
العمل  الراحة وعـــدم  من 
العالية  الرطوبة  بســـبب 
التي اعاقت دخول ونزول 
العمال إلى احملطة واستغل 
بعضهم الفرصة للجلوس 
املكاتـــب بعيدا عن  داخل 
العالية وقيامهم  الرطوبة 

باالطالع على الصحف. 

 راحة إجبارية

 (أحمد باكير)  


