
محليات
االحد ٢٨ اغسطس ٢٠٢٢

04

إشهار مبرة «كافل» لكفالة األيتام واألسر املتعففة
أصــدر وزيــر التجارة والصناعــة ووزير 
الشؤون االجتمـاعـيـــة والتنميـــة املجتمعية 
فهد الشريعان قرارا وزاريا بإشهار مبرة «كامل». 
واملؤسسون هم: أحمد خالد صالح احلماد، بدر 
محمد سعود الزيد الطريجي، خليل علي مشري 
املرشود، خالد شجاع طلق العتيبي، عادل مبارك 

مهدي املطيرات، عثمان محمد احلمد اخلميس، 
محمد حمد حمدان العتيبي، صالح خالد صالح 
احلماد، عبداهللا نبيل سالم ادريس، علي سالم 
غالي العازمي، فؤاد محمد أحمد الشراح، مبارك 
سالم غالي العازمي، محمد ناصر حمد الصبحان، 

نواف محمد حسن السالم.

«السكنية» حتدد ضوابط الئحة املناقصات: عدم شراء
أو استيراد أصناف أو تكليف مقاولني بأعمال دون ممارسة

تعديل الئحة «دور احلضانة»: ٥٠٠٠ دينار تأمني للترخيص

أصدر وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمــة رئيس مجلــس إدارة 
املؤسســة العامــة للرعايــة 
السكنية عيسى الكندري قرارا 
بشأن العمل بالئحة املناقصات 

في «السكنية».
ونص القرار على تشكيل 
جلنة تسمى «جلنة مناقصات 
املؤسســة» تختص باعتماد 
الضوابط واملعايير األساسية 
لتأهيل املقاولني واملوافقة على 
طرح املناقصة أو املمارســة 
ودراســة التقاريــر املرفوعة 
إليهــا مــن القطــاع املختص 
حول العطاءات املقبولة والبت 
في ترسيتها وفقا لإلجراءات 
وتتكــون مــن ٥ أعضاء على 
األقل من بينهــم املدير العام 
القــرار  للمؤسســة. وشــدد 
على عدم السماح للمؤسسة 

أصــدر وزير التجارة والصناعة 
وزير الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعية فهد الشريعان قرارا بتعديل 
الالئحة التنفيذية لــدور احلضانة 

اخلاصة. وتضمن القرار ما يلي:
مادة أولى

يستبدل بنصوص املواد (٩، ١٢
البندين أ، ج، ١٣، ١٥، ١٦ بند - أوال) من 
القرار الوزاري رقم (١٣٦/أ) لسنة ٢٠١٤
بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون 
رقم ٢٢ لســنة ٢٠١٤ في شــأن دور 
احلضانة اخلاصة النصوص التالية:

مادة ٩

يقــوم طالب الترخيــص بإيداع 
تأمــني مالي بخزانة الــوزارة مقدار 
٥٠٠٠ د.ك (خمسة آالف دينار كويتي) 
لكامل مدة سريان الترخيص وذلك 
لضمان تنفيذ املرخص له اللتزاماته 

الواردة بهذه الالئحة وملحقها.
مادة ١٢

أ - أن يكون كويتي اجلنسية وحاصال 
على دبلــوم أو مؤهل جامعي أو ما 
يعادله وال يعمل بأي جهة حكومية 

أو أهلية.

ب - (دون تغيير).
ج - في حالة طلب جتديد الترخيص 
للدار، يرفق بالطلب املستندات التالية:

- ايصال سداد رسوم جتديد مبلغ 
١٠٠ د.ك.

- صور من جميع املستندات املشار 
اليها بالبند (ب) سارية املفعول.

- افادة االدارة املختصة بعدم وجود 
مخالفات على دار احلضانة لم يتم 

تالفيها.
مادة ١٣

يقــدم طلــب احلصــول علــى 
الترخيص أو طلب جتديده الى االدارة 
املختصة مرفقا به جميع املستندات 
املبينة باملــادة ١٢ من هذه الالئحة، 
وعلى االدارة دراسة الطلب ورفعه 
خالل عشرة أيام من تقدميه للجنة  
املختصة - التي يصدر بتشــكيلها 
قــرار من وكيل الــوزارة يحدد فيه 
اختصاصاتها - لتتولى النظر في 
املوافقة على إصــدار الترخيص أو 
جتديده من عدمه خالل مدة ال تتجاوز 
ثالثني يوما من تاريخ إحالة الطلب 

ومرفقاته الى اللجنة.
وفي جميع االحوال يتعني البت 
في طلب الترخيص أو طلب التجديد 

خالل ستني يوما من تاريخ تقدميه، 
ويعتبر فوات هذا امليعاد دون البت 

في الطلبة مبثابة رفض له.
ويصدر الترخيص واملوافقة على 
جتديده بقرار من وكيل الوزارة أو 
من يفوضه بناء على توصية اللجنة، 
ويســري قرار املوافقة على جتديد 
الترخيص بدايــة من تاريخ انتهاء 

الترخيص القدمي.
ويتعــني علــى االدارة املختصة 
إخطــار مقــدم الطلــب كتابة خالل 
اســبوع من صــدور قــرار اللجنة 
باملوافقة أو الرفض مع بيان األسباب.

مادة ١٥

يصــدر الترخيص ملــدة خمس 
ســنوات على النمــوذج الذي تعده 
الــوزارة والذي يجــب أن يتضمن 
بيان املرخص له، اسم دار احلضانة، 
وعنوان املقر، وعدد االطفال املصرح 
باستقبالهم، وبيان نوع اإلعاقة إذا 
كانت الدار مرخصة لذوي االعاقة، 
موافقات اجلهات وتاريخ سريانها، 
عدد العمالة واملقدرة لدار احلضانة 

ووظائفها.
ويتعني على صاحب الترخيص 
مراجعة الوزارة قبل انتهاء الترخيص 

بثالثة أشــهر على االقل من تاريخ 
التجديــد  أو  الترخيــص  انتهــاء 
الستيفاء كافة املستندات املطلوبة 
لتجديد الترخيص قبل انتهاء مدته 
ويسري بشأن جتديد الترخيص ذات 
اإلجراءات املقررة ملنح الترخيص ما 
لم تنص هذه الالئحة على خالفه.

مادة ١٦

أوال: املسكن اخلاص:
٭ ال يجوز الترخيص ألكثر من عدد 
٣ حضانات في القطعة السكنية، على 
أن يكــون من بينهــا حضانة لذوي 

االحتياجات اخلاصة.
٭ أن تكون القسيمة في موقع خدمي.
٭ توفير مواقف سيارات تتناسب 
مع عدد سيارات املشرفني على الدار.

٭ أن يتم استخدام املبنى كامال كدار 
للحضانة وعدم استغالله ألغراض 

السكن أو أي نشاط آخر.
٭ احلصول علــى موافقة اجليران 
الكتابيــة واعتمادهــا مــن مختــار 
املنطقة، وال يستوجب هذا الشرط 
عند جتديــد الترخيص إال في حال 
انتقال ملكية املســكن، حيث يجب 
احلصــول على موافقــة كتابية من 

املالك اجلديد.

أو عضوا في إحــدى اللجان 
القرار  العاملة بها. واشترط 
ضرورة النص في مناقصات 
او ممارســات األصناف التي 
يطلب تقدمي عينات منها، على 
مواصفــات او وزن أو حجم 
العينة التي تقدم وتكون وافية 
بالغرض اذا ما أريد فحصها او 
حتليلها على ان يتم تسعير 

يؤخذ بأي تغيير في األسعار 
بعد تقدميه.

القــرار شــروط  وحــدد 
وآليات فتح املظاريف ودراسة 
العطــاءات والبــت فيها على 
اللجنــة املختصة  ان تقــوم 
بترسية العطاء على املناقص 
او املمــارس الذي قدم أفضل 
عرض متاشــيا مــع معايير 
ومتطلبات التقييم املنصوص 
عليها في الوثائق، وإذا تساوت 
األسعار بني أفضل العطاءات 
يجوز للجنة جتزئة األعمال او 
املقادير املعلن عنها بني مقدمي 
األسعار املتساوية بشرط عدم 
اإلضرار مبصلحة العمل مع 
الســماح ملدير عام املؤسسة 
تغييريــة  أوامــر  بإصــدار 
بالزيادة او النقص على العقود 
املبرمــة مبا ال يجاوز ٥٪ من 
قيمة العقد وعند جتاوز ذلك 
يجب ان يكون مبوافقة اللجنة.

جميع العطاءات والتأمينات 
بالدينار الكويتي ما لم تنص 
وثائق املناقصة او املمارسة 
على خالف ذلــك، وال يجوز 
تقدمي أكثر من عطاء واحد في 
املمارسة او املناقصة ويبقى 
العطاء نافذ املفعول غير جائز 
الرجوع فيه من وقت تقدميه 
حتى نهاية مدة ســريانه وال 

ضرورة تسعير جميع العطاءات والتأمينات بالدينار الكويتي

صدور الترخيص ملدة ٥ سنوات.. وعدم السماح  بأكثر من ٣ حضانات في القطعة السكنية

بشراء أو استيراد أصناف أو 
تكليف مقاولني بإجراء أعمال 
او خدمــات إال مبناقصــة أو 
ممارسة عامة او محددة يتم 
اإلعالن عنها داخل الكويت أو 
عاملية يعلن عنها داخل البالد 
وخارجها. وال يجوز أن يكون 
املمــارس أو املناقص عضوا 
في مجلس إدارة «السكنية» 

يجوز ملدير عام املؤسسة إصدار أوامر تغييرية على العقود املبرمة مبا ال يتجاوز ٥٪ من قيمتها

الزيد لـ «األنباء»: الهالل األحمر جهزت قافلة مساعدات لغزة
القاهرة - هناء السيد

ثمن مدير العالقات العامة 
واإلعــالم بجمعيــة الهــالل 
األحمــر الكويتيــة ورئيس 
بعثتها في القاهرة خالد الزيد 
دور املدير التنفيذي جلمعية 
الهالل األحمر املصري د.رامي 
الناظر ودعمه لتسهيل مهمة 
دخول املســاعدات الكويتية 
البــري  عبــر منفــذ رفــح 

لوصولها إلى غزة.
وأشــاد الزيــد بالتعاون 
املشترك خالل الفترة املاضية 
إلدخــال معونــات صحيــة 
وطبية وأدوية إلى األشــقاء 
في قطاع غزة ملساعدة األشقاء 
الفلســطينيني إثــر االعتداء 
األثيم األخير من قبل إسرائيل 
ضد الفلسطينيني في القطاع.
وأعلن الزيد في تصريح 

أن هذه القافلة ستنطلق على 
مدى يومني إلى القطاع.

وأشــار الزيــد إلى حملة 
تبرعــات تبنتهــا جمعيــة 
الهالل األحمر منذ عشرة أيام 
تقريبا حتت شعار «غزة في 
قلوبنا»، معربا عن الشــكر 

الكويتــي وبالتعــاون مــع 
نظيره املصري مســتمر في 
العطــاء خلدمة اإلنســانية 
وخدمة احملتاجني والتغلب 
علــى كل الصعــاب إليصال 

املعونات لألشقاء في غزة.
وبــدوره أكد مديــر إدارة 
املشتريات واملخازن بجمعية 
الكويتــي  األحمــر  الهــالل 
عبدالرحمن الصالح حرص 
الكويت على مساعدة الدول 
املنكوبــة واملتضررة ســواء 
مــن احلــروب أو الكــوارث 

الطبيعية.
وقال الصالح إنه استكماال 
التــي تقدمهــا  للمســاعدات 
الكويت إلى جميع دول العالم 
جتهــز بعثة الهــالل األحمر 
الكويتي مســاعدات لألشقاء 
في قطــاع غزة بالتعاون مع 
جمعية الهالل األحمر املصري.

للقطاع اخلاص واحملسنني 
وأهل اخلير علــى تعاونهم 
املثمــر مع اجلمعية لشــراء 
مواد صحية وإغاثية لقطاع 

غزة.
وذكر انه مت توزيع نحو 
١٠ آالف سلة غذائية في قطاع 
غــزة بالتعــاون مــع الهالل 
األحمر الفلسطيني، فضال عن 
توزيع الوقود على محطات 
الكهرباء وسيارات اإلسعاف 

واملستشفيات.
وأكــد الزيــد أن القضية 
الفلسطينية «قضية دائمة» 
بالنســبة جلمعيــة الهــالل 
األحمــر الكويتي والشــعب 
الكويتــي، مبينا أنه ســبق 
وأن مت إدخــال معونات إلى 
القطاع عبــر معبر رفح في 
األعوام ٢٠٠٦ و٢٠١٤ و٢٠٢١.

وقــال إن الهــالل األحمر 

أشاد بدعم جمعية الهالل األحمر املصرية في إيصال املساعدات إلى األشقاء في القطاع

خالد الزيد متحدثاً إلى الزميلة هناء السيد

خاص لـ «األنباء» عن جتهيز 
قافلة مســاعدات ومعونات 
متهيــدا  وطبيــة  إغاثيــة 
إلرسالها لألشــقاء في غزة، 
وذلك بالتنســيق والتعاون 
مع جمعيتــي الهالل األحمر 
املصري والفلسطيني، مضيفا 

الغامن: إصابة ٤٥٠ ألفًا بسرطان املثانة 
حول العالم سنويًا

حنان عبداملعبود

أعلن رئيس وحدة املسالك 
البولية في مستشفى جابر 
للقــوات املســلحة د.محمد 
الغــامن أن ســرطان املثانة 
البوليــة يصيــب نحو ٤٥٠

ألف شــخص ســنويا حول 
العالــم حســب اإلحصاءات 
العاملية، مشيرا إلى أن ٩٠٪ 
من حــاالت اإلصابة حتدث 
ألشخاص جتاوزوا عمر ٥٥

عاما.
وقــال الغامن في تصريح له إن ســرطان 
املثانة البولية نوع شــائع من الســرطانات 
قد يصيب الرجال والنســاء على حد سواء، 
منوها إلى أن أهــم أعراض املرض ألم خالل 
التبول، وألم في الظهر مع كثرة التبول، دم 
في البول، مع ظهور لون أحمر فاحت أو غامق.

وأضــاف: أهــم أســباب 
هذا السرطان التدخني، فهو 
يتســبب فــي تراكــم املواد 
الكيميائية الضارة في البول، 
ما يــؤدي إلى تلــف بطانة 
املثانة البوليــة، ويزيد من 
فرص اإلصابة بالســرطان، 
التقدم فــي العمر،  وكذلــك 
والتعــرض لبعــض املــواد 
الكيميائية، مثل األشخاص 
الذين يعملــون في صناعة 
األصباغ واجللود، الفتا الى 
أن التهابــات املثانة البولية 
املزمنــة قد تزيــد من خطر ووجــود تاريخ 
عائلي لإلصابة بهذا السرطان. وتابع: تتلخص 
طرق الوقاية من سرطان املثانة في االمتناع 
عن التدخني، وتوخي احلذر عند التعامل مع 
املــواد الكيميائية، ومن الضــروري االلتزام 

بنظام غذائي غني بالفواكه واخلضراوات.

د.محمد الغامن

عادل املرزوق: «دلق السهيل» بهواء الشمال 
مؤشر على أمطار قليلة جدًا في «الوسم»

قال اخلبيــر الفلكي عادل 
املــرزوق انه مــن املتوقع ان 
تكون نســبة سقوط األمطار 
في الوسم قليلة جدا بحسب 
مقولة أهل الكويت في املاضي.
وأضاف ان «دلق سهيل» 
جاء مع هبوب هواء الشمال، 
حيث كان اجتاه الرياح يوم 
األربعــاء ٢٤ أغســطس مــن 
الشــمال إلى الشمال الغربي 
ونســبة الرطوبة قليلة جدا 

وال تزيد على ٢٠٪.
وفيما يلي التفاصيل:

السنة هذه دلق السهيل في شمال وال كوس؟ 
هذا السؤال الذي كان يتردد على لسان اجلميع 
في األيام املاضية، واإلجابة كانت تقول: «السنة 
دلق بشــمال»، فما تســمع إال «ولني...إنا هللا 

وإنا إليه راجعون».
وتأكيــدا لهذا الكالم فإنه في يوم األربعاء 
املاضــي املوافق ٢٤ أغســطس كان هو اليوم 
املعروف واملشهور في الكويت وشبه اجلزيرة 
العربية وهو يوم «دلوق السهيل»، فتبادرت 
إلى أذهان اجلميع املقولة املعروفة والتي سبق 
لنا أن ذكرناه عدة مرات والتي تقول: «إذا دلق 
الســهيل بكوس ورطوبة ابشــروا باملطر في 
الوســم وإذا دقل بالشمال أبشر باحملل وقلة 
املطر» ومع األســف الشديد فالكالم الذي دار 
بني أهل الكويت في األيام املاضية كان صحيحا 
فقد «دلق السهيل» بهبوب هواء الشمال فقد 
كان اجتــاه الرياح في يــوم األربعاء املوافق 
٢٤ أغسطس اجتاهها من الشمال إلى الشمال 
الغربي ونسبة الرطوبة فيها قليلة جدا ال تزيد 
على (٢٠٪)، وبنــاء على مقولة أهل الكويت 
القدمــاء والتي ذكرناهــا اآلن فمن املتوقع أن 
تكون نسبة سقوط األمطار في الوسم أمطار 

قليلة جدا بحسب ما تذكره هذه املقولة.
ولكن هل ما تذكره هذه املعلومة غير املؤكدة 
علميا بهذا الشأن صحيحة ١٠٠٪، وكما ذكرنا 
في عدة مقاالت سابقة فليست هناك دراسة أو 
بحوث علمية وفق سجالت مدون عليها حالة 
املناخ أو الطقس ملثل هذه الفترة أو غيرها من 
الفترات الفلكية املعروفة في منطقة الكويت 
واخلليج العربي وشبه اجلزيرة العربية التي 
تؤكد هذا األمر أو حتى تنفيه ولكن األمر كله 
عند أجدادنا في املاضي ال يخرج عن تكهنات 
حسبما يقول املثل املعروف: «ميكن أنها تصيب 
أو أنها تخيب» فهي معلومات نقلت بالتواتر 
شــفهيا جيال بعد جيل غير مدونة وليســت 

مكتوبة في كتب علمية.
وملخــص هذا الكالم نقول إن هذه املقولة 
هي كالم مرســل صــدر على الســجية وغير 
مدعــم بدراســات علمية فهو مجــرد تكهنات 

صدرت من األجداد في املاضي 
استعملوا الفطنة واخلبرة في 
هذا املوضوع ولكن العلم عند 
اهللا سبحانه وتعالى وحده هو 
عالم الغيوب وميكن يختلف 
هذا الوضع وتكون هذه السنة 
بحول اهللا تعالى ســنة خير 

ورحمة.
أمــا بالنســبة إلــى حالة 
املقبلة  األيــام  الطقس خالل 
فتشــير خرائط الطقس إلى 
اســتمرار وجــود املنخفض 
اجلــوي علــى منطقة شــبه 
اجلزيرة العربية مع بداية ضئيلة في انحسار 
منخفض الهند املوســمي وارتفاع ضئيل في 
املنخفض اجلوي املتمركز فوق وســط شبه 
اجلزيرة العربية حيث تبلغ قوة هذا املنخفض 
بني (١٠٠٤-١٠٠٦) مليبار الذي سوف يستمر 
على هذا الوضع حتى بداية األســبوع املقبل 
مع استمرار هبوب الرياح الشرقية إلى الرياح 
اجلنوبية الشــرقية (بني كــوس على كوس 
مطلعي) تكون متقلبة االجتاه في بعض الفترات 
وسرعة هذه الرياح من املتوقع أن تكون بني 
اخلفيفة واملعتدلة الســرعة التي لن تتجاوز 
في سرعتها خالل هذه الفترة عن (٣٢) كم/س 
مما يجــل اجلو مييــل قليال إلــى ارتفاع في 
درجة احلرارة وتكون احلرارة بني (٤٢-٤٦) 
درجة مئوية في النهار وبني (٢٩-٣٢) درجة 

مئوية في الليل.
ونتيجة لهبوب ريــاح الكوس اجلنوبية 
التي من املتوقع أن تســتمر هذه الرياح أكثر 
من (١٠) أيام وقد تستمر حتى بعد يوم االثنني 
املوافق ٥ سبتمبر املقبل وسوف تظهر نتيجة 
لذلك بعض الغيوم القليلة والعالية واملتقطعة 
واملتناثرة غير املمطرة في سماء املنطقة وعليه 
فإن نسبة الرطوبة من احملتمل أن تكون عالية 
قليال في خالل الفترة املسائية خصوصا على 
املناطق الساحلية وقد تكون نسبتها بني (٦٠

و٧٥٪) ولكن ســوف تكون نســبتها أقل في 
املناطق الداخلية بني (٧ و١٥٪).

أمــا حالة البحر فقد دخلت تيارات احلمل 
السريعة االندفاع وغير الصاحلة للصيد من 
يــوم اخلميس املاضي املوافق ٢٥ أغســطس 
وســوف تســتمر تيارات احلمــل حتى يوم 
اخلميس األول من شهر سبتمبر املقبل، حيث 
تتحول التيارات البحرية إلى تيارات الفساد 
الصاحلة للصيد، حيث يكون الوقت املناسب 
للسباحة خالل فترة النهار من يوم األحد املوافق 
٢٨ أغسطس من الساعة (١١:٣٠ صباحا) حتى 
يوم الســبت املوافق ٣ سبتمبر املقبل (٥:٣٠

مســاء) واملوج ســيكون بني خفيف ومعتدل 
املوج بني (٣٠ سم و١٥٠سم).

اخلبير الفلكي أكد أن البحر غير مناسب للصيد حتى أول سبتمبر

عادل املرزوق

الطقـس مييـل إلى االرتفـاع فـي درجات احلـرارة لتصـل إلى ٤٦
والرطوبـة ترتفـع مسـاًء خصوصـًا على السـواحل وتصـل إلى ٧٥٪


