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 البليهيص: فريق المواد الخطرة 
  أنهى عمله في محطة مشرف بنجاح

  (سعود سالم) فريق اإلطفاء املشارك في العملية  احملطة خالية من املياه بعد جتفيفها

 فرج ناصر
  اكــــد مدير ادارة املواد اخلطرة 
البليهيص ان فريق  املقدم جمال 
املواد اخلطرة قام بالنزول الى داخل 
محطة مشــــرف للصرف الصحي 
وذلك مبرافقة عدد من فنيي وزارة 

االشغال وتأكدوا ان كل شيء على 
ما يرام داخل احملطة، وكانت نسبة 

الغازات داخل احملطة صفر.
  واضــــاف ان الفريق قام بعمل 
التهويــــة الالزمة للمحطة وكذلك 
معاجلة الغــــازات املوجودة فيها 

الى االتفاق على وضع  باالضافة 
شروط السالمة. وقال البليهيص 
ان باستطاعة وزارة االشغال البدء 
في أعمال اصالح احملطة، حيث انها 

جاهزة من جميع النواحي.
  واوضح قائال: بهذا يكون فريق 

املواد اخلطــــرة قد انهى عمله في 
احملطة منذ حدوث العطل.

  وقال ان اعضاء جلنة املعاينة 
لتقييم وضع احملطة قاموا بالنزول 
مع فريق املواد اخلطرة الى داخل 
احملطة، حيث قاموا بتقييم وحصر 

االفراد داخل احملطة وكذلك معرفة 
اجهزة V.D.F اخلاصة باحملطة.

  واوضح انه منذ بداية مشكلة 
محطة مشرف وحتى يومنا هذا لم 
حتدث اي اصابات في اي موقع من 
مواقع العمل في احملطة واملواقع 

القريبة منها وهذا بفضل من اهللا. 
من جانب آخر، كشف مصدر مسؤول 
بوزارة االشغال ان اللجنة املختصة 
بتقييم محطة مشرف حصرت كامل 
االضرار الناجمة في احملطة جراء 
العطل الذي اصابها مؤخرا ورفع 

التقريــــر بهذا االمــــر متهيدا لبدء 
املقاول في اعادة التأهيل.

  الى ذلك وبعد انتهاء عمل فريق 
املواد اخلطرة بشــــكل نهائي من 
اثنى املسؤولون  محطة مشرف، 
على جهود الفريق واالعمال اخلطرة 

التي قام بها الفريق برئاسة رئيس 
الفريق املقدم جمال البليهيص منذ 
اندالع مشكلة مشــــرف للصرف 
الصحي كما قدموا الشكر لالدارة 
العامة لالطفاء متمثلة في مدير عام 

االطفاء اللواء جاسم املنصوري. 

 أشار إلى مشاركة جمعية المهندسين في لجنة التحقيق

 المري: المهندسون الكويتيون يعالجون حادثة «مشرف» بمهنية عالية
 حيدر: «البيئة» مستمرة في متابعة مسح المناطق المتضررة 

  من السواحل ونسبة الملوثات في انخفاض مستمر
 أكدت جمعية املهندسني حرصها على 
املساهمة في اجلهود املبذولة ملعاجلة 
اآلثار البيئية والهندسية التي ترتبت 
على توقف العمل في محطة مشــــرف 
ملعاجلة مياه الصرف الصحي، مشيرة 
إلى مشاركتها في جلنة التحقيق التي 
شــــكلها مجلس الوزراء للتحقيق في 

أسباب تعطل احملطة.
  ودعت اجلمعية إلى تضافر اجلهود 
وتوحيدها للوصول إلى أجنع ســــبل 
البيئية  املعاجلة ووضــــع احللــــول 
والهندســــية لهذه املشــــكلة، مشيدة 
بجهود الفرق العاملة في املعاجلة وحلها 
ومساهمة الفرق التطوعية وفي مقدمتها 
الكويتي في «سينار»  فريق الغوص 
ورئيســــة الفريق التطوعي الكويتي 

الشيخة أمثال األحمد.
  وأكد رئيس جلنة البيئة في اجلمعية 
م.منصور املري أن املهندسني الكويتيني 
يشــــاركون في جلنة التحقيق وأنهم 
حريصون على امتام هــــذا التحقيق 
واملشــــاركة فيه بكل مهنيــــة والتزام 
بقواعد وأخالقيات املهنة الهندســــية 
في مثل هــــذه احلوادث وأن اجلمعية 
تعبر عن رأيها منذ حدوث الواقعة من 

خالل جلنة التحقيق وبعيدا عن األضواء 
لعدم التأثير في قرارات أو انطباعات 

اللجنة وأعضائها عن احلادث.
  وحذر املري من التساهل في موضوع 
احلــــد من اآلثار واألضــــرار التي تقع 
على البيئة احمللية جراء عدم االلتزام 
البيئة ودعم وضعها  باالشــــتراطات 
موضع التنفيذ، مشددا على أن اجلمعية 
ونظرا لعضويتها في جلنة التحقيق 
ولعدم التأثير على عمل هذه اللجنة 
الفنــــي والبحث عن أســــاليب االثارة 
والتأثيرات السياسية فقد آثرت عدم 
التوجه والتعبيــــر عن رأيها في هذه 
الفنية والهندسية  احلادثة وظروفها 

وذلك لعضويتها في اللجنة.
  وأكد املري أن اجلمعية ومن خالل 
مشــــاركتها في عمل جلنة التحقيق، 
قامت بعرض رؤيتها الفنية والبيئية 
حول احلادث وتشــــارك بفاعلية في 
التحقيق باحلادث، داعيا إلى عدم إطالق 
االتهامات املسبقة وعدم التشكيك بأحد 
قبل االنتهاء مــــن التحقيق، موضحا 
أن جوانب كثيرة يجب التحقيق فيها 
فاألمور الفنية بهذا املشــــروع تتعلق 
الهندســــية والتعاقدات  باجلوانــــب 

القانونية وغيرها من االشــــتراطات 
والظروف التي أحاطت باملشروع.

  وزاد رئيــــس اللجنــــة البيئية أن 
جمعية املهندســــني الكويتية وضعت 
جميع أعضائها الذين تطوعوا للمشاركة 
في تنفيذ احللول ومواجهة هذه الكارثة 
البيئية بتصرف اجلهات املعنية، داعيا 
اجلميــــع إلى دعم جميع اجلهود التي 
تبذل حاليا الصــــالح احملطة وإعادة 
تشــــغيلها بالوضع املطلوب وبشكل 

آمن متاما.
  وأكد املري: أن مشاركة املهندسني 
الكويتيني في معاجلة احلادث ونتائجه 
تتم مبهنية عالية سواء من خالل جلنة 
التحقيــــق أو من خــــالل التعاون مع 
اجلهات العاملة على إصالح احملطة، 
مشيرا إلى أن هذا التعاون يتم بشكل 
يومي ودون التفات إلى تسجيل مواقف 
في املرحلة احلالية وإلى حني االنتهاء 
من التحقيق وتقدمي التقرير إلى مجلس 
الوزراء بشــــكله النهائي، مشددا على 
أن اجلمعية تؤازر احلكومة واملجلس 
على ضرورة محاسبة من قصروا في 
أداء واجبهم أو كانوا سببا رئيسا في 

وقوع هذه الكارثة البيئية.  

 أكد نائب املديـــر العام للهيئة العامة 
للبيئة الكابنت علي حيدر على استمرار 
الهيئة وبشكل متكامل في متابعة مسح 
املناطق املتضررة من السواحل الكويتية 
جراء تعطـــل محطة مشـــرف للصرف 

الصحي.
  وطمـــأن حيدر في تصريح لـ «كونا» 
املواطنني بالقول ان التراكيز في املناطق 
التي اصابها التلوث بدأت تنخفض مؤكدا 
ان اللجنة املكلفة تعمل بشـــفافية كاملة 
وهـــي تطلع املواطنني واملقيمني على كل 
التفاصيل املتعلقة مبواجهة هذه املشكلة 
والتعاون معهـــا بصورة جادة وواقعية 

وواضحة.
  وقـــال ان الهيئة تعمـــل طوال  اليوم 
بشكل مستمر من خالل أخذ العينات من 
السواحل البحرية واجراء التحاليل عليها 
في مختبراتها مشيرا الى ان الدالئل تؤكد 
ان نسبة امللوثات في انخفاض مستمر.

البيئة  امللوثات في    وارجع انخفاض 
الى اســـتخدام وزارة األشغال  البحرية 
املعاجلة األولية عن طريق استخدام املواد 
البيولوجيـــة والكيميائية اضافة الى ان 
شواطئ الكويت حلسن احلظ تعتبر ضحلة 
املياه فتؤثر فيها اشـــعة الشمس احلارة 

واملعاجلة الطبيعية لها كما تساعد التيارات 
املائية على حل املشكلة.

  وذكر ان استخدام خطوط لزيادة نسبة 
االكسجني باملاء من خالل ضخ هواء الى 
هذه املخارج ساهم ايضا في التخلص من 
نســـبة التلوث البحري ايضا، مؤكدا ان 
الهيئة أولت موضوع مراقبة نوعية مياه 
البحر اهتماما كبيرا، حيث تقوم اجهزتها 
بأخذ عينات مياه وتربة بحرية بشـــكل 

دوري من املناطق الساحلية.
  واشار الى وجود جهات تعمل على اخذ 
العينات من السواحل البحرية املتضررة 
وتعمل على حتليلها وهي الهيئة العامة 
للبيئة ومعهد الكويت لالبحاث العلمية 
ووزارة االشـــغال العامة، مشيرا الى ان 
جميع النتائج اتفقت من اجلهات الثالث 
علـــى ان امللوثات البحريـــة بانخفاض 

مستمر.
  وقال حيدر ان ذلك ال يعفي من اهمية 
االنتهاء من مشكلة توقف محطة مشرف 
للصرف الصحي عن العمل بأسرع وقت 
ممكن ألن عملية ضخ مياه الصرف الصحي 

إلى مياه البحر مستمرة إلى اآلن.
  وحول السباحة والصيد قال حيدر ان 
حتذير املواطنني من مرتادي الشـــواطئ 

والصيادين من السباحة والصيد بعمق ميل 
واحد على طول منطقة ساحل البالجات 
بداية من ديوانية الصيادين في منطقة 
البدع وباجتاه اجلنوب حتى قاعدة صاحب 
السمو األمير التابعة خلفر السواحل في 
الفنطاس مستمر إلى اآلن وحتى صدور 

تعليمات أخرى.
  وأكد أن لدى الهيئة برنامجا منتظما 
ومستمرا لعمليات الرصد واملراقبة واجراء 
التحاليـــل والكمية في امليـــاه االقليمية 
الساحلية العميقة ملياه البحر وانسجة 
االسماك والطمي وخصوصا في االماكن 
التي تعرضت للتلوث جراء توقف محطة 
مشرف للصرف الصحي. واشار حيدر الى 
ان جلنة التحقيـــق املكلفة التحقيق عن 
اسباب اخللل في محطة مشرف تواصل 
العمل في الليل والنهار ولم تتوقف حتى 
في عطلة العيد حرصا على استغالل الوقت 

وعدم تأخير ظهور احلقائق.
  وشدد على ضرورة تضافر اجلهود كافة 
على املستوى احلكومي واملستوى الشعبي 
من واجب املسؤولية الوطنية سواء كان 
الشخص مواطنا أو مقيما للتخفيف من 
الضرر نتيجة تعطل محطة مشرف ملياه 

الصرف الصحي. 

 ال يجيز جمع بدل الخفارة وتعويضات األعمال اإلضافية والعمل بنظام النوبة ومكافأة التدريب

 بدء العمل بقرار ديوان الخدمة لبدالت 
ومكافآت الهيئة التمريضية أول أكتوبر

 حنان عبد المعبود
  يبدأ في أكتوبر املقبل العمل 
بالقرار رقم ٥ لسنة ٢٠٠٩، والذي 
يتناول بـــدالت ومكافآت افراد 

الهيئة التمريضية.
  وجاء بالقـــرار الصادر عن 
ديوان اخلدمة املدنية انه يراعى 
في شغل وظائف افراد الهيئة 
التمريضيـــة احتســـاب مدة 
اخلبـــرة املطلوبـــة كحد أدنى 
الوظيفة بعد استبعاد  لشغل 
املدد التي يقضيها املوظف في 
غير مجال الوظيفة سواء كان 
منتدبـــا أو معارا أو منقوال أو 
موقوفا عن العمل وحتتســـب 
كل سنتني خبرة خارج الكويت 
في مجال التخصص بسنة في 

مجال شغل الوظيفة.
  وأوضح القـــرار انه يراعى 
الوظيفي  عند رفع املســـتوى 
للموظفني املشـــمولني بأحكام 
هذا القرار الى املستوى األعلى 
الشروط احملددة في التصنيف 
الوظيفي املعتمد من قبل الديوان 
باالضافة الى الشروط الواردة 

في املادة (٢) من هذا القرار.
  وذكـــر القـــرار انـــه مينح 
املوظفون املشمولون بأحكام 
هـــذا القرار مكافأة املســـتوى 
الوظيفي وبـــدل طبيعة عمل 
ومكافأة تشـــجيعية والزيادة 
في املكافأة التشجيعية وعالوة 
غالء املعيشـــة وبـــدل خفارة 
ومكافأة تدريب بالفئات املقررة 

ملستوياتهم الوظيفية.
  وقـــال القـــرار انـــه مينح 
املوظفون املشمولون بأحكام 
هذا القرار الشاغلون للوظائف 
االشـــرافية في التمريض بدل 
املقابلـــة  اشـــراف بالفئـــات 

ملستويات وظائفهم املشتركة 
فنيا، مضيفا انه مينح املوظفون 
القرار  املشمولون باحكام هذا 
مكافأة مؤهل علمي بواقع ٥٠ 
دينارا شـــهريا للحاصل على 
الدكتوراه و٢٥ دينارا شـــهريا 
للحاصل على املاجستير على 
ان تكون تلك الشهادات معادلة 
التمريض، وحتدد  وفي مجال 
وزارة الصحة تلك الشـــهادات 
التي يستحق احلاصلون عليها 
مكافـــأة املؤهـــل العلمي وفقا 

ملتطلبات التمريض.
  واشار القرار الى انه ينقل 
املوظفون املوجودون باخلدمة 
وقـــت العمل بهـــذا القرار الى 
الوظائف اجلديدة وفقا للشروط 
احملددة لكل منهـــا مع مراعاة 
أحكام املـــادة ٢ من هذا القرار 
كذلك عدم املســـاس باملستوى 
الوظيفي الذي وصل اليه املوظف 
القرار وحتدد  العمل بهذا  عند 
اجلهة املستوى الفني لشاغلي 
الوظائف االشـــرافية لديها في 
التمريض وفقا لشروط شغل 

وظائف الهيئة التمريضية.
القـــرار أحكاما    وتضمـــن 
عامة منها: تأخذ كل من مكافأة 
املستوى الوظيفي وبدل طبيعة 
التشـــجيعية  العمل واملكافأة 
والزيادة في املكافأة التشجيعية 
وعالوة غالء املعيشة ومكافأة 
املؤهـــل العلمي حكـــم املرتب 
فتصـــرف كاملـــة أو مخفضة 
تبعا له، وحتدد وزارة الصحة 
للجهات االخـــرى املعنية بهذا 
القرار مواقع العمل لديها التي 
تندرج حتت كل قسم من اقسام 
هذا البدل وذلك بالتنسيق مع 
هذه اجلهات على ان يرد لديوان 

اخلدمة املدنية نسخة من هذا 
التحديد.

القرار وزارة الصحة    ودعا 
الى حتديد الضوابط التي يتم 
مبوجبها منح بدل خفارة ومكافأة 
التدريب بالتنسيق مع ديوان 
اخلدمة املدنية ويتولى الديوان 
تبليغ اجلهات االخرى املعنية 
بهذا القرار بتلك الضوابط للعمل 

مبوجبها.
  واشار الى عدم جواز اجلمع 
بني بدل اخلفارة والتعويضات 
عن االعمال االضافية وعن العمل 
بنظام النوبة وكذلك بني مكافأة 
التدريب وأي مكافآت أو بدالت 
أخرى خاصة بالتدريب وكذلك 
الواردة  البدالت واملكافآت  بني 
بهـــذا القرار مـــن ناحية وبني 
اي بـــدالت أو مكافـــآت مقررة 
للتخصـــص أو لنـــوع العمل 
وكذلك املكافـــآت التي تصرف 

بصفة شخصية.
القـــرار ان يكون    وأوضح 
الهيئة  املرتب االساسي ألفراد 
التمريضية غير الكويتيني في 

بداية التعيني وفقا لآلتي:
  احلاصـــل علـــى مؤهـــل 
بكالوريـــوس يكـــون مرتبه 
األساسي ٢٦٠ دينارا ويحصل 
علـــى ١٠ عـــالوات بحد أقصى 
وقيمـــة كل عـــالوة ١٠ دنانير 
واحلاصل على شـــهادة دبلوم 
(نصف جامعي) يكون مرتبه 
األساسي ٢٠٠ دينار ويحصل 
علـــى ٥ عالوات كحـــد أقصى 
وقيمة العالوة الواحدة ٨ دنانير 
واحلاصل على شهادة اقل من 
الدبلوم يكون مرتبه األساسي 
١٦٥ دينارا و٥ عالوات وقيمة 

العالوة الواحدة ٥ دنانير. 

 فريحة األحمد لعدم إهمال متابعة األطفال 
  في األسواق والمجمعات والمتنزهات  

 حذرت الشــــيخة فريحة األحمد رئيســــة اللجنة العليا جلائزة األم 
املثالية لالســــرة املتميــــزة من اهمال االطفال في االســــواق واملجمعات 
واملنتزهات وذكرت في لقاء مع الصحافة أن بعض االمهات تترك الطفل 
مع اخلادمة عندما تتســــوق أو في أماكن اللهو والعاب الصغار وذّكرت 
مبــــا حدث قبل ايام من اختطاف آســــيوي من العمالة الوافدة طفلة في 
اخلامســــة من عمرها كانت متشي خلف والدتها وحاول االعتداء عليها 

ولكن عناية اهللا كانت اسرع.
  وطالبت الشيخة األمهات بجعل اطفالهم ميشون أمامهم وبني أيديه 
واضعني الصغار نصب أعينهم، حيث انهم فريســــة الوحوش البشرية 
التي ال تخاف اهللا وليس في قلوبهم رحمة جتاه البراءة الطفولية بسبب 

ما يعانيه بعضهم من أمراض نفسية وشذوذ وحرمان وغربة.
  وحملت الشــــيخة بعض األمهات املتساهالت في خروج األطفال مع 
السائق واخلادم والطباخ املسؤولية في حدوث املصائب والفنت واملشاكل 
وإذا حدث شــــيء ال قدر اهللا تعالت صرخات االستغاثة وحملوا الدولة 
املسؤولية في ترك العمالة السائبة واستقدام ما يزيد على متطلبات سوق 
العمل مع أن املسؤولية تقع في الدرجة األولى على األمهات والبيوت. 


