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»التجارة« توقف البطاقة التموينية لمن يتنازل عن حصته آلخرين

عاطف رمضان
كشـــفت مصادر مطلعة لــــ »األنباء« عن 
توجه وزارة التجارة والصناعة حاليا إليقاف 
البطاقة التموينية لكل مواطن يقوم بالتنازل 
عن حصته التموينية ألشخاص آخرين »سواء 
كانوا مستحقني أو غير مستحقني«، مشيرة الى 

ان مدة ايقاف البطاقة قد تصل الى 6 شهور.

وأضافت املصادر ان »التجارة« ســـتوقف 
بطاقات املخالفني بعد شـــهر رمضان املبارك 
مباشرة، وان من يتم ضبطه متنازال عن حصته 
التموينية لآلخرين سيحال الى النيابة التجارية. 
يذكـــر ان 1.5 مليـــون مواطـــن وعامل منزلي 
يستفيدون من البطاقة التموينية حسب آخر 
احصائيات أعدتها وزارة التجارة والصناعة.

تعاونية الدسمة وبنيد القار تخصص قاعة 
للشباب لمتابعة مباريات كأس العالم

تكّدس الموظفين في »الكهرباء« حّول 
غرف »الكافتيريا« الـ 12 إلى مكاتب!

محمد راتب
كشـــف رئيـــس جمعية 
الدسمة وبنيد القار التعاونية 
الجمعية  ان  المعـــراج  احمد 
ســـتخصص قاعة في مبنى 
الســـوق المركـــزي القديـــم 
لعرض مباريات كأس العالم 
وتقديم الخدمات والعصائر 
والمشروبات بصورة مجانية، 
وذلك نـــزوال عند رغبة ابناء 
الشـــباب، وهو  المنطقة من 
الحـــدث األول من نوعه على 
مستوى الجمعيات التعاونية 
في الكويت. وأضاف المعراج 

ان الصالة ستكون بمنزلة مركز مجهز يجمع 
شـــباب منطقة الدســـمة وبنيد القار في مكان 

آمن وســـيتم تقديم الخدمات 
المجانية وتوفير الماء والشاي 
والعصير والحلوى للشباب 
خالل متابعة جميع مباريات 
كأس العالم، مؤكدا ان اقامة مثل 
هذا النشـــاط من شأنه تلبية 
طموحات الشباب في متابعة 
هذا الحدث المهم بالنسبة لهم 
في افضل االجـــواء، وتقديم 
الترفيـــه المبـــاح واالهتمام 
بهم. وقال المعراج: ان شباب 
المنطقة يشكلون شريحة مهمة 
بالنسبة لنا، ولن نتوانى في 
تلبية طموحاتهم، وتشجيعهم 
على العلم والمعرفة، وتقديم جميع وســـائل 

الترفيه واللهو المباح لهم.

دارين العلي 
الكــهرباء  تعانـــي وزارة 
والـمـــاء حاليا من مـشــــكلة 
الـــى  إضافيـــة، فباإلضافـــة 
التخـــوف من عـــــدم تأمـين 
الكــهرباء والماء للبالد تظهر 
لديها مشكلة اخرى تكمــن في 
كيفية تأمـين مكاتب للموظفين 

العاملين فيها.
وطرحت مصـــادر مطلعة 
المشـــكلة حيـــث أرغم  هذه 
تكدس الموظفين الوزارة على 
الغرف المخصصة  استخدام 
للكافتيريا كمكاتب للموظفين، 
علما ان هناك 4 غرف في كل 
الغاية  طابق مخصصة لهذه 
أي 12 غرفـــة في الوزارة ككل 
عدا المطعم الرئيسي الخاص 

بالوزارة.
المصـــادر عن  وأعربـــت 
تخوفها من ان تتحول مواقف 
الوزارة في مرحلة مقبلة إلى 
مكاتب، خصوصا ان ســـاحة 
الداخليـــة مقبلة على  وزارة 
تحويلها إلى مطعم حيث لن 
تجد الوزارة مكانا آخر غيرها 
لطرحها مناقصة المطعم الذي 
تحتاجه أي وزارة بعد ان تحول 
الموقع المخصص للمطعم إلى 

مكاتب. 
ولفتت المصادر إلى ان األزمة 
تكمن في وجـــود عدة إدارات 
داخل مبنى الـــوزارة وتحتل 
حوالي 60% من مساحتها دون 
الحاجة لها داخل مبنى الوزارة 

إذ يمكـــن ان تؤدي عملها من 
الخارج كونها ال تعتبر مقصدا 
او لتأدية عمل  للمراجعيـــن 
الوزارة الداخلي وكون عملها 

مستقال بذاته.
وقالـــت ان هـــذه اإلدارات 
هـــي إدارة التصميـــم وإدارة 
الكهربـــاء والمياه  مشـــاريع 
وإدارة التصاميم والمخططات 
المنشآت  الهندســـية وإدارة 
شـــــبكات  وإدارة  المائيـــة 
الــتوزيـــع وإدارة مشـــاريع 
المحطـــات وإدارة الخدمـــات 
الفنية، مشيرة الى ان الوزارة 
قد شكلت لجنة منذ عام 2007 
إلجراء دراســـة وتحديد مهام 
اإلدارات وأي منها يمكن نقلها 
إلـــى خـــارج مبنى الـــوزارة 
ولكـنها إلى اليــوم لم تصــدر 
توصيـاتها مـــع العلم بأنــها 
الذكر  أوردت اإلدارات سابقة 
كإدارات يمكن لها ان تعمل من 

خارج الوزارة.
في ســـياق آخــــر تمكنت 
إقنـــاع لجنة  الـــوزارة مـــن 
المناقصات المركـزية بالموافقة 
علـــى طلبها إلـغاء مشـــروع 
تعزيـــز الشـــبكة الكهربائية 
بوحدات متنـقـلة لعدم مطابقة 
عروض الشـــركات المـتقدمة 
لشروط ومواصفات المـناقصة 

والمبالغة في أسعارها.
وأوضح مصدر في الوزارة 
ان اللجنة اتخذت قرارها بإلغاء 
المشروع عقب اجتماعها مع 

الوكيل المســـاعد لقطاع نظم 
المعلومـــات ومراكز المراقبة 
الذي  الوزان  والتحكم م.علي 
قام بشرح وجهة نظر الوزارة 
وأســـباب عدم المـوافقة على 
المنـاقصة، مـــا حـدا  إلغـــاء 
باللجنـــة الموافقة على طلب 

الوزارة.
من جهة أخرى ســـتتعاقد 
الـــوزارة قريبا علـــى تنفيذ 
مشروع اســـتبدال المحوالت 
في محطات التحويل الثانوية 
القديمة، كما ســـتتعاقد على 
تنفيذ مشروع صيانة معدات 
إنارة الشـــوارع في محافظة 
الفروانية 2010/2009 باإلضافة 
الى أعمال إنشـــائية صغيرة 
وصيانـــة منشـــآت ومرافق 
المنطقة الجغرافية األولى في 
محافظـــات العاصمة وحولي 

والجهراء.
وللعلم فان الوزارة تواصل 
عمليات الصيانة في محطات 
الكهربائيـــة وتقطير  القوى 
المياه لرفـــع كفاءتها وزيادة 
عمرهـــا االفتراضي لمواجهة 
المقبل،  تحديـــات الصيـــف 
حيث ســـيتم تركيب غاليات 
محلل كثافة الدخان في محطة 
الزور الجنوبية بمبلغ 17 ألف 
دينـــار باإلضافة إلى شـــراء 
أجهـــزة كلورين بنظام تحكم 
اتوماتيكي مـــع قطع غيارها 
الشـــعيبة بمبلغ 21  لمحطة 

ألف دينار.

عبداهلل: ركود حركة الهواء 
 وارتفاع الرطوبة يتسببان

في اإلصابة بضربات الشمس
مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات احلرارة الى مستوياتها 
القياسية السنوية، تصبح بيئة العمل اخلارجية حتت اشعة الشمس 
او الداخلية غير املكيفة بشكل جيد بيئة خصبة الصابة العاملني 
بضربات الشمس او احلر ما يدعو الى تهيئة بيئة صاحلة للعمل 

عبر اتباع ارشادات عامة تقي العاملني االصابة.
وقالت الباحثة اجليولوجية في الهيئة العامة للبيئة أمل عبداهلل 
ان ركود حركة الهواء وارتفاع الرطوبة عامالن مساعدان لالصابة 
بضربات الشمس ألنهما يراكمان احلرارة في جسم االنسان ما يفقد 

اجللد قدرته على التبخير.
وأوضحت عبداهلل ان ضربة الشـــمس هي حالة طارئة حتدث 
نتيجة التعرض املباشر للشمس بخاصة في فصل الصيف وسببها 
اختالل في املراكز احلساسة في املخ وحتديدا مركز تنظيم احلرارة، 
بينمـــا ضربة احلر حتدث عندما تنهار آليـــة تنظيم احلرارة في 

اجلسم.
وافادت بأن الباحثني توصلوا الى ان العاملني في االجواء شديدة 
احلـــرارة لوقت طويل تقل عندهم افرازات العرق تدريجيا الى ان 

تتوقف وترتفع درجة احلرارة في اجسامهم بشكل خطير.
واشارت الى خطورة التعرض ألشعة الشمس املباشرة في هذه 
االيـــام الصيفية، اذ تزيد درجة حرارة الهواء عن 40 او 45 درجة 

مئوية في الظل وقد تصل الى 50 درجة في بعض االيام.
وحول االســـعافات االولية التي يتعـــني القيام بها عند اصابة 
شـــخص ما بضربة شمس او حر، شـــددت الباحثة اجليولوجية 
على أهمية نقـــل املصاب الى الظل او مكان بارد وخلع مالبســـه 
اخلارجية ووضعه مســـتلقيا مع رفع رأســـه اعلى من مســـتوى 
اجلسم وتسليط مروحة هوائية عليه. واوصت الباحثة عبداهلل 
باعطاء املصاب الذي لم يفقد وعيه ماء وملحا او عصائر ليشربها 
أو لفه بخرق مبللة باملاء البارد او رشه باملاء البارد او وضعه في 
مغطس ووضع كمادات باردة على اطرافه ملساعدته على التخلص 
من ضربة الشمس او احلر، محذرة من استخدام قطع الثلج ألنها 

قد تتسبب في تقلصات االوعية الدموية.
وعن طرق الوقاية من ضربات الشـــمس او االجهاد احلراري، 
اكدت اهمية جتنب التعرض الشعة الشمس لفترات طويلة بخاصة 
في وقت الظهيرة واســـتخدام املظلة او غطاء للرأس واالكثار من 

شرب السوائل في فصل الصيف.

المعراج: لن نتوانى في تلبية طلبات الشباب وتقديم وسائل الترفيه المباح لهم

»المناقصات« توافق على إلغاء مشروع تعزيز الشبكة بوحدات متنقلة

أحمد املعراج
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