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«األنباء» تنشر آلية التكليف بالعمل اإلضافي في «الصحة»:
٤ ساعات باملستشفيات واملراكز التخصصية و٣ في «الرعاية األولية»

يجب أن يكون التشغيل بعد الدوام الرسمي وفق حاجة العمل الفعلية وفي غير أيام إجازات املوظف

عبدالكرمي العبداهللا

اعتمــدت وزارة الصحــة 
آلية التكليف بالعمل اإلضافي 
خارج أوقات الدوام الرسمي 
املاليــة  املكافــآت  وصــرف 

اخلاصة به.
وجــاء في الضوابط التي 
تنشرها «األنباء» انه في حالة 
طلب العمل خارج أوقات الدوام 
الرسمي في املرافق الصحية 
يتــم التدقيق والتوقيع على 
الكشوف املرسلة، فضال عن 
أن يكون التشغيل بعد الدوام 
الرســمي وفق حاجة العمل 
الفعلية وفي غير أيام اجازات 
املوظف املكلف وخارج اوقات 
اخلفارة في حال تكليفه بنظام 
اخلفارة. وتضمنت اآللية أن 
يكون التشــغيل بحد أقصى 
٤ ساعات يوميا وملدة ٥ أيام 
في االســبوع باملستشفيات 
التخصصيــة، و٣  واملراكــز 
ساعات يوميا طوال االسبوع 
مبراكز الرعاية االولية، وفي 

حال طلب
العمل خارج اوقات الدوام 
الكبرى  الرســمي للعمليات 
والصغرى يتم عمل كشــف 
منفرد. وذكرت اآللية انه يتم 
التعويض  احتســاب مبلــغ 
استرشــادا بنظــام صــرف 
املكافــآت وفقــا لقــرار وزير 
الصحة ٩٥ لسنة ٢٠٠٩ على 
اال تتجــاوز املكافأة اليومية 
التــي تصــرف للموظف في 

املكلفني بنظام اخلفارة خالل 
شهر الصرف والتابعني ملركز 
العمل، كما يذكر بطلب الصرف 
رقم قــرار التكليــف وإرفاق 
نســخة من الكشف الشهري 
على «فالش ميموري»، ويتم 
جتميع كشوف العمل اإلضافي 
باملستشــفيات والعيــادات 
املســائية واالدارات املركزية 
على أن تكون كشوف الصرف 
مجمعة بكتاب صرف واحد، 
وإرفــاق نســخة مــن قــرار 
التكليف بكشــوف الصرف، 

وال يتم إدراج أي موظفني في 
الكشوف دون تكليف. وشددت 
اآلليــة على فصــل املوظفني 
املكلفني املستعان بخدماتهم 
في كشوف صرف منفصلة، 
كما ال يجوز تكليف العاملني 
بنظام النوبة بالعمل اإلضافي 
طبقا لقرارات مجلس اخلدمة 
املدنية، وال يجوز أيضا تكليف 
أي موظــف بالعمل اإلضافي 
خارج مركز عمله دون موافقة 
مســبقة من قبل املســؤولني 
التابعني ملركز عمله األصلي.

 
هذا املجال عن نصف املعدل 
اليومي احملتسب على أساس 
املرتب الشهري الشامل خالل 

ساعات الدوام الرسمي.
وأشــارت إلــى انــه عند 
مخاطبة الوزارة بصرف مقابل 
تعويــض يجــب أن يذكر ان 
الصرف للموظفني املوجودين 
علــى رأس عملهم، وفي غير 
أيام متتعهم بإجازات أيا كان 
نوعها وغيــر حاصلني على 
تخفيف ساعات العمل وخارج 
أوقات اخلفــارات للموظفني 

أسرة مركز أسعد احلمد هنأت «رابطة أطباء اجللد»
تقدمت أســرة مركز 
أســعد احلمد لألمراض 
اجللديــة بأســمى آيات 
التهانــي والتبريــكات 
إلــى أعضــاء مجلــس 
إدارة رابطة أطباء اجللد 
الكويتية اجلديد، وذلك 
مبناسبة تشكيل مجلس 
اإلدارة، متمنية لهم لهم 
التوفيــق والســداد في 
خدمة الزمالء واملنظومة 

د.محمد العتيبي ود.أطالل الالفي ود.عبير البذالي ود.منار العنزي ود.مرمي الشمري ود.طالل العلي ود.علي نقيالصحية بشكل عام.

«املهندسني» تدعو إلى وضع خارطة معمارية 
للحفاظ على التراث احلضاري

أعربت جمعية املهندسني 
الكويتية عــن أملها في أن 
تضع اجلهات املعنية نهجا 
واضح املعالم للحفاظ على 
املباني التاريخية والتوقف 
عن هدم كل ما هو مبني في 
ثمانينيــات القرن املاضي، 
مشيرة إلى أنه من الضروري 
أن تبقى الشواهد املعمارية 
الكبــرى حاضــرة لدعــم 
ملفنا احلضري واملعماري 

التاريخي.
وقال أمني سر اجلمعية 

م.فهد العتيبي: نوجه دعوة 
الى وضــع خارطة لتثبيت 
املعالم املعمارية واحلضرية 
الكويتيــة وإدراجهــا فــي 
املخطط الهيكلي للدولة ومنع 
هدمها أو التعدي عليها، ومن 
هذا املنطلق نأمل من اجلهات 
الــوزراء  املعنيــة مبجلس 
ووزارة العدل احلفاظ على 
قصر العدل الذي شــيد في 
ثمانينيــات القــرن املاضي 
ويجب أن يبقى شاهدا على 

تطور العمل العدلي.

وأضــاف العتيبي: بناء 
العدل منــوذج حي  قصــر 
ميكن أن يحكي قصة نشأة 
وتطــور القضــاء الكويتي 
وأروقــة العدل في النصف 
الثاني من القرن العشرين، 
الفتــا الــى جتربــة مميزة 
متت في التسعينيات بقيام 
احلكومــة بترميم وجتهيز 
مبنى احملاكم القدمي ومتحف 
البلدية الذي يتم استخدام 
جــزء منه لبعــض األعمال 

اخلدمية في البلدية.

طالبت اجلهات املعنية بإيقاف التوجه لهدم قصر العدل

فهد العتيبي

«البيئة» ُتفرج عن ٦٩٠٩ شحنات كيميائية في ديسمبر
دارين العلي

العامــة  الهيئــة  أفرجــت 
للبيئة عن ٦٩٠٩ شحنات مواد 
كيميائية وفق احصائية شهر 
ديســمبر املاضي منها ٢٣٨٧ 
للتصدير و٤٥٢٢ لالستيراد.

وقالــت مصــادر مطلعــة 
لـــ «األنباء» إن هــذه املواد ال 
ميكن ان تخرج أو تدخل الى 
البالد دون موافقة الهيئة التي 
العشــوائي  تقــوم بالفحص 
على عينات الشحنات للتأكد 
مــن مواصفاتهــا ومطابقتها 
للشــروط املعمول بها محليا 

وعامليا.
وأوضحت املصادر أن ادارة 
السالمة الكيميائية ومختبرات 
التحليــل مبختلف أقســامها 
تداوم في املنافذ للكشف بشكل 
دائم على هذه الشحنات، الفتة 
الى ان اســتهالك الكويت من 
املــواد الكيميائيــة يكمن في 

اخلاصــة بالتصنيــع الطبي 
ولدول اخلليج والعالم.

وذكر ان «البيئة» ال ينتهي 

عملها مبجرد االفراج عن املواد، 
بل تقوم إدارة التفتيش وبشكل 
دوري بحمالت تفتيشية على 
مخــازن هــذه املــواد للتأكــد 
مــن تخزينها وفق الشــروط 
والقوانــني ومخالفــة كل من 
يثبت عــدم اتباعــه املعايير 
في تخزيــن املواد الكيميائية 

حرصا على السالمة العامة.
هذا، وأشارت االحصائية 
الــى ان الهيئة أصدرت خالل 
الشهر املاضي ٩ رخص جديدة 
الســتيراد املــواد الكيميائية 
وجددت ٤ رخص بينما سمحت 
بإضافة ١٦ مادة على الرخص 

املوجودة حاليا للشركات.
وأكــدت احصائية قســم 
املختبــرات التحليليــة انهــا 
قامت بفحــص ٢٨٤٢ بيانا لـ 
٤٠٣٣ حاوية في منافذ الشويخ 
والنويصيــب  والشــعيبة 
والصليبية والدوحة ومطار 

الكويت الدولي.

القيام بجوالت تفتيشية دورية للتأكد من شروط وصحة التخزين

 
املعقمات واملنظفــات واملواد 
الطبية وغيرها، أما التصدير 
فيكون متعلقا باملواد األولية 

ترقية ٦٤٥ موظفًا بـ«اخلدمات الصيدالنية» و«املساندة»
عبدالكرمي العبداهللا

رفعت وزارة الصحة املســتوى 
الوظيفي لـــ ٦٤٥ موظفا وموظفة 
يعملــون فــي مجــال اخلدمــات 
الصيدالنيــة واخلدمــات الطبيــة 

املساندة.
وجــاء في القرار الذي تنشــره 
«األنبــاء»، انــه مت رفع املســتوى 

الوظيفي لـ ١٩٤ صيدليا و١٩٤ فني 
مختبــر، فضال ٥٨ من العاملني في 
مجال العالج الطبيعي و٦٤ مبجال 
األشعة والطب النووي، و٢٨ موظفا 
مبجال التغذية واإلطعام، و٤ بالنطق 
والسمع، و٣ معاجلني نفسيني، و١١ 
فني تعقيــم وموظف فــي العالج 
التنفســي و١٠ فنيــي تخديــر و٣ 
مبختبر األسنان و٥ فني اول قلب 

صناعي و٢ فني بصريات، ومت أيضا 
رفع املســتوى الوظيفي لـ ٣٦ فني 
طوارئ طبية و٣٢ مفتشا صحيا. 

أسماء املوظفني الذين متت ترقيتهم 
على موقع «األنباء» اإللكتروني:

www.alanba.com.kw

ال يجوز تكليف العاملني بنظام النوبة بالعمل اإلضافي طبقًا لقرارات مجلس اخلدمة املدنيةال تتجاوز املكافأة اليومية للموظف نصف املعدل اليومي على أساس املرتب الشهري

ارتفاع حاالت «كورونا» بتسجيل ٥٧٤٢ إصابة 
جديدة وشفاء ٤٨٥٦ وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة 
تســجيل ٥٧٤٢ إصابــة 
جديدة بڤيروس كورونا 
املستجد (كوفيد -١٩) في 
الساعات الـ ٢٤ املاضية 
ليرتفع بذلك إجمالي عدد 
احلاالت املسجلة في البالد 

إلى ٥٠٨٣٧٢.
وقال املتحدث باســم 
د.عبــداهللا  «الصحــة» 
الســند لـ «كونا» إنه مت 
تسجيل ٤٨٥٦ حالة شفاء 
ليرتفع بذلك إجمالي عدد 
املتعافني إلــى ٤٥٩٦٥٥، 
مبينا أن نسبة مجموع 
حاالت الشفاء من مجموع 
اإلصابات بلغت ٩٠٫٤٪.

وأوضح السند أنه مت 
تسجل حالة وفاة جراء 
اإلصابــة ليكون إجمالي 
عــدد احلاالت املســجلة 

٢٤٨٨ حالة.
وذكــر أن عــدد مــن 
الطبية  الرعايــة  يتلقى 
في أقسام العناية املركزة 
بلغ ٦٨ حالة في حني بلغ 
الكلي للحاالت  املجموع 
التــي ثبتــت إصابتهــا 
والتــزال تتلقى الرعاية 
الالزمــة ٤٦٢٢٩ ووصل 
إجمالي عدد احلاالت في 

إلى  أجنحة (كوفيــد-١٩) 
.٣٩٨

وأضاف ان عدد املسحات 

التــي مت إجراؤهــا خــالل 
الفترة نفســها بلغ ٢٩١٦٤ 
ليصبح مجموع الفحوصات 

٦٧١٨٤٨٢، مشــيرا إلــى أن 
نسبة اإلصابات لعدد هذه 

املسحات بلغت ١٩٫٧٪.

قنصليتنا لدى إسطنبول تدعو املواطنني 
إلى توخي احلذر بسبب العاصفة الثلجية

دعــت القنصليــة العامــة للكويت 
لدى اســطنبول املواطنــني الكويتيني 
املوجودين في تركيا، الى ضرورة توخي 
احليطة واحلذر بسبب العاصفة الثلجية 
التي تشهدها البالد حاليا وعدم التنقل 
بني املدن واملناطق إلى أن تهدأ العاصفة.

وشددت القنصلية في بيان لها على 
أهميــة االلتــزام والتقيــد بالتعليمات 
الصادرة مــن الســلطات احمللية بهذا 
الشــأن، مشددة على ضرورة االتصال 
بســلطات املطــار ووكالء الســفر قبل 
التوجــه إلــى املطــار للتأكد مــن عدم 

إلغاء الرحالت نتيجة للظروف اجلوية 
الراهنة.

ولفتــت القنصلية انتباه املواطنني 
الكويتيني، إلى ضرورة التواصل معها 
عند احلاجة للمساعدة أو لالستفسار على 
هاتف الطوارئ رقم: ٠٠٩٠٥٣٠٦٩٠٢٠٩٧.

٦٨ حالة تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية املركزة.. و٤٦٢٢٩ مجموع حاالت الرعاية
٢٩١٦٤ مسحة مت إجراؤها في الـ ٢٤ ساعة املاضية ونسبة اإلصابات فيها بلغت ١٩٫٧٪

«الداخلية»: استمرار استقبال مراجعي مراكز اخلدمة 
خالل مواعيد الدوام الرسمي بعد حجز موعد مسبق

العامــة  اإلدارة  ذكــرت 
للعالقــات واإلعــالم األمنــي 
بــوزارة الداخليــة، أنه نظرا 
للظروف االستثنائية التي متر 
بها البالد والتصدي جلائحة 
ڤيــروس كورونا املســتجد، 
وحماية للمنظومة الصحية 
في البالد وحفاظا على صحة 

١:٣٠ ظهرا والفترة املسائية من 
٣ عصرا حتى ٧ مساء.

وأكدت انه لن يتم استقبال 
أي من املراجعني دون احلصول 
على موعد مســبق من خالل 
الداخليــة أو  موقــع وزارة 
تطبيــق «ســهل» أو منصــة 
«متــى»، مــا عدا كبار الســن 

وذوي االحتياجات اخلاصة.
علــى  اإلدارة  وشــددت 
أهمية االلتزام باملواعيد خالل 
ســاعات الدوام الرسمي، مع 
ضرورة التقيد باالشتراطات 
الصحية واالحترازية ولبس 
الكمام واحلفاظ على التباعد 

االجتماعي.

من ٨:٣٠ صباحاً حتى ١:٣٠ ظهراً ومن ٣:٠٠ عصراً حتى ٧:٠٠ مساًء

أوقات عمل مراكز اخلدمة في الفترتني الصباحية واملسائية 

فــإن  املواطنــني واملقيمــني، 
اإلدارة العامــة ملراكز اخلدمة 
مستمرة في استقبال املراجعني 
خالل املرحلة الراهنة في كل 
مراكزها على مستوى البالد 
خالل مواعيد الدوام الرسمي، 
حيث تبدأ الفترة الصباحية 
من الساعة ٨:٣٠ صباحا حتى 


