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قرار مجلس إدارة »السكنية« تضمن صرف بدل موقع بقيمة 100 دينار واإلشارة إلى دراسة زيادات مالية أخرى للموظفين اإلداريين بالمؤسسة

أبل: زيادة مهندسي الدرجة الرابعة من 200 إلى 600 بأثر رجعي من أبريل
عادل الشنان 

إدارة  مجلــس  أصــدر 
العامــة للرعاية  املؤسســة 
السكنية برئاسة وزير الدولة 
لشؤون اإلســكان ياسر أبل 
قرارا بصــرف زيادات مالية 
العاملــني فــي  للمهندســني 
الرابعــة وبشــكل  الدرجــة 
تدريجي تبدأ من ٢٠٠ دينار 
وتصل إلى 6٠٠ دينار وبأثر 
رجعــي مــن أبريــل املاضي 

وحتى اآلن.
وشمل القرار كذلك صرف 
بدل موقع للمهندسني بقيمة 
١٠٠ دينار إلــى جانب طلب 
مجلس اإلدارة دراسة خاصة 
تتعلق بإقرار زيادات مالية 

الســكنية م.علي احلبيل إن 
القرار جاء في الوقت املناسب 
إلنصــاف جميع املهندســني 
العاملني في املؤسسة، السيما 
أن هناك جهدا كبيرا ملقى على 
عاتقهم في املتابعة واإلشراف 
والتنفيــذ ألعمال املشــاريع 

القائمة واحلالية.
الطاقــم  أن  وأضــاف 
الهندســي التابع للمؤسسة 
زار أمس وزير اإلسكان ياسر 
أبــل ومديــر عام املؤسســة 
م.بدر الوقيــان حيث ثمنوا 
خالل الزيارة قرار الزيادات 
املالية معتبريــن أنها دفعة 
قويــة لبذل املزيد من العمل 
واإلسراع فيها السيما مشاريع 
»جنوب املطالع، جنوب سعد 

أخــرى للموظفــني اإلداريني 
العاملني في املؤسسة السيما 
املبذولــة مــن  أن اجلهــود 
جميــع املوظفني كبيرة على 
الداخلية  مستوى املعامالت 

أو املشاريع اخلارجية.
هــذه  علــى  وتعليقــا 
الزيــادات، قــال نائب املدير 
العــام لشــؤون التنفيذ في 
العامــة للرعاية  املؤسســة 

العبــداهلل، جنــوب صباح 
األحمــد، جنــوب عبــداهلل 
املبارك، وخيطان« التي تعتبر 

حتديا كبيرا لهم.
من جانبــه، أثنى رئيس 
نقابة العاملني في الســكنية 
عبدالرحمن الغامن على قرار 
مجلس اإلدارة السيما أنه جاء 
حتقيقــا لرغبــات املوظفني 
والكــوادر الكويتية العاملة 
واملهندسني العاملني مما يسهم 
في تشجيع غيرهم من الكوادر 
الوطنية لالنضمام الى مثل 

هذه الوظائف.
وأشــار إلــى أن مثل هذه 
القــرارات تعتبــر خطــوة 
إيجابيــة فــي دعــم توجــه 
املؤسســة الســكنية الرامي 

نحو تطوير الكوادر البشرية 
العاملة وتشــجيع اخلبرات 

في االنضمام لها.
يذكر أن املؤسسة السكنية 
أطلقت بإشراف وزير اإلسكان 
ياسر أبل خطة عمل جديدة 
يتم من خاللها دعم العنصر 
البشــري والعمالة الوطنية 
التي  واســتغالل اخلبــرات 
يتمتــع بهــا الكويتيون في 
املجاالت الفنية والهندســية 
واالعتمــاد عليهــم ضمــن 
املشاريع الكبرى إضافة إلى 
استغالل التعاون مع املكاتب 
االستشارية الهندسية احمللية 
لدعم التوجه في إسراع وتيرة 
األعمال وإجنازها بالشــكل 

والطريقة الصحيحة.

عبدالرحمن الغامنم.علي احلبيلياسر أبل

احلبيل: الزيادات 
متثل دفعة قوية 

لتسريع إجناز
املشاريع

الغامن: القرار 
يسهم في تشجيع 

الكوادر الوطنية

من ضمنها مبنى الركاب الجديد وعدد من الطرق والجسور ومقر المباحث

الغنيم لـ »األنباء«: 2 مليار و338 مليون دينار 
إلجناز 47 مشروعاً تشرف عليها »األشغال«

فرج ناصر

وزارة  وكيلــة  كشــفت 
األشغال م.عواطف الغنيم في 
تصريح خاص لـــ »األنباء« 
عن أنه مت توقيع 4٧ مشروعا 
للســنة املالية من ١/٢٠١6/4 
حتــى ٢٠١٧/٣/٣١، الفتة إلى 
أن الكلفــة اإلجماليــة لهــذه 
املشاريع تبلغ ٢ مليار و٣٣8 
مليــون دينــار. وأضافت أن 
املشــاريع موزعــة كالتالي: 
١6 مشروعا لقطاع الصيانة 
بقيمة تبلغ 49 مليون دينار، 
و١5 مشروعا لقطاع الطرق بـ 

6١٠ ماليني دينار، و6 مشاريع 
لقطــاع اخلاصة بقيمة تبلغ 
مليــارا و59١ مليــون دينار، 
و5 مشاريع لقطاع اإلنشائية 
بكلفــة تبلــغ ١٧ مليونا و5 
مشــاريع لقطــاع الهندســة 
الصحيــة تبلــغ 4١ مليــون 

دينار.
ومــن أهم هذه املشــاريع 
هــي مبنــي الــركاب اجلديد 
ومبنى شؤون القصر والطرق 
والساحات واجلسور ملناطق 
الكويت ومبنى إدارة املباحث 

اجلنائية وطريق 6 ونص.
وقالت إنه ســيتم جتديد 

شــبكة الصــرف الصحــي 
وإنــارة الشــوارع ملشــروع 
الرقــة وهديــة، وهــو أول 
مشــروع يتم فيه استخدام 
 )lED( نظام إضاءة الشوارع
املوفر للطاقة، وأشــارت إلى 
أنه مت إبالغ ديوان احملاسبة 
بتغييــر بعــض املواصفات 
علــى صيانة طريق الدائري 
السادس من مواصفات قدمية 
إلــى مواصفات جديدة، وفي 
حال رفض طلب الوزارة سيتم 
إلغاء مناقصة املشروع، مؤكدة 
أن مقــاول املشــروع لم يبدأ 

بالتنفيذ حتى اآلن.

م. عواطف الغنيم 

»القوى العاملة« حتدد ضوابط التفتيش
على أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة

5687 مستفيداً من خدمات »الرعاية« في أبريل
كريم طارق 

الشــؤون  أعلنت وزارة 
أن عدد احلاالت املســتفيدة 
من خدمات وبرامج وأنشطة 
قطاع الرعاية االجتماعية في 
كل اإلدارات خالل شهر إبريل 

املاضي بلغ 568٧ حالة.
 وأوضحت الوزارة أن الـ 
568٧ حالة توزعت على إدارة 
رعاية املعاقني )٧٧4 حالة(، 
وإدارة رعاية األحداث )5٠٧ 

حــاالت(، وإدارة احلضانة 
العائليــة )١٠٠٧ حــاالت(، 
وإدارة التأهيــل املهني )9٢ 
حالة(، وإدارة رعاية املسنني 
)٣٢٣٣ حالة(، وإدارة املركز 
التأهــيـلـــي )٧4  الطبــي 

حالة(.
وأشــارت إلــى أن عــدد 
النــزالء املســتفيدين مــن 
خدمات إدارة رعاية املعاقني 
بلغ ٧٧4 نزيال، توزعوا على 
دار التأهيل االجتماعي نساء 

وأطفــال )١٢4 نزيال(، ودار 
التأهيــل االجتماعي رجال 
)١5١ نزيــال(، ودار رعايــة 
املعاقني نساء وأطفال )١6٢ 
نزيال(، ودار رعاية املعاقني 
رجــال )١٢8 نزيال(، ومركز 
الرعاية النهارية )٧6 نزيال(، 
وجناح التوحد )5 نزالء(، 
ومركــز التدخل املبكر )١٢8 

نزيال(.
أما فيما يتعلق بنســبة 
املستفيدين من خدمات إدارة 

احلضانة العائلية عن شهر 
إبريل، فقد بينت اإلحصائية 
أن إجمالي احلاالت املستفيدة 
بلغ ١٠٠٧ حاالت، وتوزعت 
على دار األطفال )٣٠ حالة(، 
ودار الفتيــات )١٢ حالــة(، 
وبيوت الضيافة )9٣ حالة(، 
وقسم احلضانة )6١١ حالة(، 
وقسم متابعة شؤون األبناء 
)١9١ حالة(، وقســم رعاية 
الكويتيــني باخلــارج )٧٠ 

حالة(.

بشرى شعبان 

الرســمية  أعلنت املتحدثة 
للهيئة العامــة للقوى العاملة 
مديــر إدارة العالقــات العامة 
واإلعالم أســيل املزيــد عن أن 
الهيئة أصــدرت تعميما إداريا 
بشــأن ضوابط التفتيش على 
أصحاب املشروعات الصغيرة 
واملتوســطة، الفتة إلى أن تلك 

الضوابط تشمل:
التفتيــش علــى  ١- يتــم 
أصحاب املشروعات املسجلني 
لــدى اإلدارة املختصــة بصفة 
دورية للتحقق من أن املنشأة 
قائمة والعمالــة املصروفة له 

تعمل لديه.
التفتيــش علــى  ٢- يتــم 
املنشــآت فــي حال فتــح ملف 
جديد في الفتــرة الالحقة بعد 

تقدير االحتياج.
التفتيــش علــى  ٣- يتــم 
املنشــأة الحقــا خالل مــدة ال 
تزيــد عن 9٠ يومــا للتأكد من 
املقررة  استيفاء االشــتراطات 
وفقا للقرارات والتعاميم ذات 

الصلة.

4- علــى اإلدارة املختصة 
القيــام مبتابعــة  بالتفتيــش 
أصحاب العمل املســجلني لدى 
إدارة العمل املختصة بأصحاب 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
وفقــا للضوابــط واإلجراءات 

املتبعة في هذا الشأن.

أسيل املزيد

بشرى شعبان

قررت الهيئة العامة للقوى العاملة إحالة كل من مدير إدارة 
تفتيش العمل م.سلطان احلسن، ومديرة إدارة أبحاث 

سوق العمل سميرة مندني إلى التقاعد، اعتبارا من أول 
يناير 2018، عمال بقرار مجلس الوزراء بإحالة من يبلغ 30 

عاما في اخلدمة إلى التقاعد.

عبدالكريم العبداهلل

 جتتمع جلنة شؤون املوظفني لبحث شغل »الوظائف اإلشرافية« 
الفنية واإلدارية الختيار مرشح لشغل منصب مراقب الشؤون 
اإلدارية واملالية واخلدمات مبنطقة حولي الصحية األسبوع 
املقبل.  وأصدرت وزارة الصحة تعميمها باإلعالن عن شغر 
وظيفة مراقب الشؤون اإلدارية واملالية واخلدمات مبنطقة 
حولي الصحية، حيث اشــترطت ان يكون املتقدم حاصال 
على »مؤهل جامعي« أو »دبلوم ســنتني« بعد الثانوية، وأن 
يتوافر لديه شــرط التدرج املطلوب لشغل الوظيفة، وهو 
»رئيس قســم بالنقل وليس بالندب« وفقا ألحكام مجلس 
اخلدمة املدنية، وغير ذلك من الشــروط األخرى.  مصادر 
صحية مطلعة أكدت في تصريح خاص لـ»األنباء« ان هناك 
ما يقارب 30 متقدما لشــغل منصب مراقب الشؤون املالية 
واإلدارية واخلدمات مبنطقة حولي الصحية ستتم مقابلتهم 
األســبوع املقبل للبت في املنصب، مشيرة الى ان اللجنة 
ســتبحث جميع طلبات املتقدمني وستحدد مقابلة من يقع 

عليهم الترشيح للمفاضلة فيما بينهم.

إحالة احلسن ومندني إلى التقاعد

30 مرشحًا ملنصب مراقب الشؤون 
اإلدارية لـ »حولي الصحية«

مصادر بيئية أشارت إلى أن الظاهرة طبيعية في موسم التزاوج

»الكهرباء« تواصل مكافحة
هجوم القناديل على محطة الزور

دارين العلي

تســتمر وزارة الكهرباء 
واملــاء مبعاجلــة ظاهــرة 
القناديل التي جتتاح محطة 
الزور بعد انتشارها الكثيف 
مع ارتفاع درجات احلرارة 
املوسمية في ظاهرة طبيعية 
ليســت األولى وتعاني من 
ازدهارهــا محطات التبريد 
وتوليد الكهرباء بالسواحل 
اجلنوبية في البالد. وأكدت 
مصادر مطلعة في الوزارة أن 
الفرق العاملة تسعى جهدها 
للحيلولــة دون تأثير هذه 
القناديل على عمل احملطة 
وخصوصا أعمال الشــباك 
الــدوارة التي تصفي املياه 
من الكائنات البحرية ومتنع 

دخولها ألجهزة احملطة.
خطــورة  إن  وقالــت 
دخــول هــذه القناديل إلى 
أجهزة احملطــات تكمن في 
أنها ستؤدي إلى نقص مياه 
التبريــد والتكثيــف التــي 
حتتــاج اليهــا التوربينات 
البخاريــة لتكثيف البخار 
وأعمال التبريد ما يؤدي إلى 

حدوث أعطال فيها.
وقالت املصادر إن الوزير 
اصدر توجيهات إلى جميع 
الوزارة بالتعاون  قطاعات 
حلل هذه املشكلة، الفتا إلى 
ان أعمال الشــفط ما زالت 
مستمرة في متابعة املعنيني 
في الوزارة وعلى رأســهم 
وكيل احملطات فؤاد العون.

وقالت املصادر إن الوزارة 
قد اتخذت جميــع التدابير 
التشــغيلية  االحتياطيــة 
حفاظا على اســتمرار عمل 
احملطــة في توليــد الطاقة 

الكهربائية وتقطير املياه.
وفــي الســياق نفســه، 
قالــت مصــادر بيئيــة إن 
هذه الظاهرة طبيعية جدا 
وخصوصــا في هذا الوقت 
من العام مع ارتفاع درجات 

احلــرارة وان ازديادها في 
هذه الفترة يعود لكونها في 
موسم التزاوج حيث تطفو 
على سطح البحر وتتحرك 
مــع األمــواج والتيــارات 
البحريــة، وميكــن لهــذه 
الظاهــرة ان تســتمر حتى 
نهاية أغسطس حتى نهاية 
التزاوج وبكميات  موســم 

متفاوتة.
وكانــت الهيئــة العامة 
للبيئة قد حذرت املواطنني 
بضــرورة أخــذ احليطــة 

واحلذر عند السباحة وعدم 
ملــس قناديل البحــر التي 
تطفــو على ســطح البحر 
واملنجرفة على الشواطئ، 
وذلك حرصا على ســالمة 
جميع مرتادي البحر لتجنب 
أي إصابة. ونصحت بعدة 
تدابير احتياطيــة كارتداء 
األحذيــة عند املشــي على 
الشاطئ واستخدام الليمون 
أو اخلل لتقليل أثر لســعة 
قنديــل البحر فور حدوثها 
قبل طلب الرعاية الطبية.

جانب من عمليات شفط القناديل في محطة الزور

أشار إلى أنه يتم التعامل معها مثل الحروق الناتجة عن أشعة الشمس

الشطي لـ »األنباء«: لدغات القناديل غير سامة
حنان عبدالمعبود

أكد املتحدث الرســمي 
باسم وزارة الصحة د.أحمد 
الشطي أن انتشار »قناديل 
البحر« ال يشكل خطرا على 
الصحــة العامــة ملرتادي 
الشواطئ، طاملا كان هناك 
اتباع إلرشــادات احلماية 

واإلجراءات االحترازية.
فــي  الشــطي  وقــال 
تصريح خاص لـ »األنباء« 
إن الكائن البحري الذي غزا 
ميــاه الكويت ال يســبب 
أضرارا كبيرة مثلما يقال 
إنها تصل الى التســمم أو 
الصعق الشديد، مبينا أن 
باللدغات تسبب  اإلصابة 
احمرارا باجللد من الدرجة 
األولــى، وهي لدغات غير 
سامة ويتم التعامل معها 
مثل احلروق الناجتة عن 
التعرض ألشعة الشمس.

وأكد أن وزارة الصحة 
لم تسجل أي حاالت إصابة 
شديدة بسبب لدغات قنديل 

البحر.

كيفية التعامل مع لسعات 
قناديل البحر

ـ فــي حالــة التعرض 
للســعة من قنديل البحر 
يجب غسل املكان املصاب 

مباء البحــر وليس باملاء 
العــذب، وينصــح بعــدم 

القلق.
ـ يجب عدم حتريك أي 
أجزاء عالقــة من القنديل 
على جسم املصاب بخشونة 
أو دعكها بالرمال ألن ذلك 

يزيد من األثر الالسع.
ـ يفضل وضع كمية من 
اخلل أو عصيــر الليمون 

على مكان اإلصابة.
ـ وضع مرهم للحروق 
علــى مكان اإلصابة ولكن 
بعد وضع الليمون أو اخلل 

على مكان اإلصابة.
ـ فــي حالــة التعرض 
لكمية كبيرة من اللسعات 
من املمكن أن يؤدي ذلك إلى 
حساســية مفرطة ويجب 
علــى املصاب أخــذ أدوية 

مضادة للهيستامني.
ـ فــي بعــض احلاالت 
تظهــر أعــراض أقوى من 
مجــرد االحمــرار واأللــم 
واحلكة خالل عدة ساعات 
مــن اللدغة، مثــل ارتفاع 
درجة احلــرارة، صعوبة 
التنفس، مشاكل بالقلب، 
ألــم العضالت، الشــعور 
بالهــزال، وقد يصل األمر 
إلى فقــدان الوعــي، وفي 
الذهاب  هذه احلالة يجب 
إلى أقرب مستشفى لتلقي 

العالج الالزم
ـ كثرة اللســعات على 
جسم املصاب أو اللسعات 
في العني تعتبر من حروق 
الدرجــة األولــى ويجــب 
العنايــة باملصاب وأخذه 

للمشفى.

لسعات القناديل ال تسبب خطورة عاليةد. أحمد الشطي

جهود ملنع
أي تأثير للقناديل 

على عمليات 
التكثيف والتبريد 

ألجهزة
احملطة

يفضل وضع كمية 
من اخلل أو عصير 
الليمون على مكان 

اإلصابة

يجب عدم دعك 
أي أجزاء عالقة 

من القنديل
على جسم 

املصاب


