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أكللد املدير العام لللادارة العامة لإلطفاء الكويتية 
الفريق خالد املكراد أمس االثنني جاهزية جميع مراكز 
اإلطفاء للتعامل مع أي حللوادث وباغات خال موسم 

األمطار.
وقلللال املللكللراد فللي تصريح صحفي خللال جولته 
التفقدية ملركز اإلسللنللاد إن اإلدارة اعللتللادت مع بداية 
كل موسم أمطار التأكد من جاهزية آلياتها ومعداتها 

ومراكزها وافرادها استعدادا ألي طارئ.  
 وأضللاف أن هذه االستعدادات تزامنت مع األمطار 
التي هطلت صباح أمس على الباد حيث كانت غزيرة في 
املناطق اجلنوبية ومت استام 20 باغا “تعاملنا معها 

جميعا ولم تكن هناك أي اصابات”.  

وأشللار إلى أن نائب رئيس مجلس الللوزراء ووزير 
الللدولللة لللشللؤون مجلس اللللوزراء أنللس الصالح وجه 
بضرورة جاهزية االليات واملعدات للتعامل مع ما متر 

به الباد اليوم من أمطار.  
 وأوضلللح املللكللراد أنلله مت توفير آللليللات جللديللدة مثل 
)ونلللش( ذي قللدرة على سحب أوزان ثقيلة جللدا كما 
“وفرنا سلليللارات انقاذ ميكنها الللدخللول في جتمعات 
املياه حتى عمق مترين إضافة إلى املضخات احملمولة 
والكهربائية ما يساعدنا على التعامل مع كل احلوادث 

والباغات”.  
 من جانبه قال نائب املدير العام لشؤون املكافحة 
باالنابة العميد محمد احملميد إن االستعداد ملوسم 

األمطار بدأ منذ سبتمبر املاضي لرفع جاهزية مراكز 
االطفاء وعمل الصيانة جلميع اآلليات واملعدات. 

  وأكلللد احملميد فللي تصريح ممللاثللل انلله مت جتهيز 
مراكز االطفاء في املناطق اجلنوبية والشمالية بزوارق 
للتعامل مع باغات وحوادث جتمعات املياه التي تكثر 
في هذه املناطق حتديدا ويصعب الوصول إليها باالليات 

التقليدية.
بللدوره قللال رئيس مركز االسللنللاد بلللاإلدارة العامة 
لاطفاء املقدم حمد الراشد إن مراكز االطفاء على امت 
االستعداد للتعامل مع اي حللوادث وباغات على مدار 
الساعة من خللال “مراكزنا املنتشرة بجميع مناطق 
الباد” داعيا املواطنني واملقيمني في حاالت الطوارئ 

االتصال على الرقم )112(.
من جانبها فقد دعللت وزارة الداخلية أمللس قائدي 
املركبات إلى توخي احليطة واحلللذر نظرا إلى تقلبات 

حالة الطقس التي تشهدها الباد.
وطالبت )الداخلية( في بيان صحفي صادر عن اإلدارة 
العامة للمرور قائدي املركبات بعدم التوقف املفاجئ 
على الطرق لتجنب تعريض حياتهم وحياة مستخدميها 

للخطر وضرورة ترك مسافة أمان بني املركبات.
وأهابت باملواطنني واملقيمني بعدم التردد في االتصال 
على هاتف الطوارئ رقم )112( ألي مساعدات إنسانية 
ومللروريللة وأمنية داعلليللة مللرتللادي البحر إلللى توخي 
احليطة واالتللصللال على عمليات خفر السواحل رقم 

)1880888( عند مواجهة أي حالة طارئة.
من جانبه قللال مراقب التنبؤات اجلوية في إدارة 
األرصلللاد اجلوية الكويتية عبد العزيز الللقللراوي في 
تصريح لل )كللونللا( إن الباد تشهد حالة من التكاثر 
في السحب املنخفضة واملتوسطة التي تتخلها سحب 
ركامية يصاحبها هطول لألمطار املتفرقة قد تكون 
رعدية أحيانا.وأوضح أن كميات األمطار التي شهدتها 
مناطق الباد صباح أمس بلغت في مطار الكويت الدولي 
نحو 3ر14 مم والللوفللرة 8ر14 مم والعبدلي 5ر9 مم 

والساملي 8ر9 مم والصابرية 10 مم.
وأضللاف أنلله مع الساعات األولللى من صباح اليوم 

الثاثاء ستقل كميات السحب وفرص األمطار تدريجيا.

الفريق خالد املكراد يصافح كبار الضباط

»الداخلية« دعت قائدي املركبات إلى أخذ احلذر بسبب تقلبات الطقس

املكراد: جميع مراكز »اإلطفاء« مستعدة ملوسم األمطار

نقالة إلخاء املصابني فى احلوادثمعدات مكافحة األمطار والكوارث 

»القوى العاملة«: صرف األثر الرجعي للمتقدمني بصرف 
دعم العمالة الوطنية بحد أقصى ثالثة أشهر سابقة
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159 ممرضًا »الصحة« تنقل 
من »الطوارئ الطبية« إلى األحمدي 

واألميري ومبارك الكبير 
ريا�ض عواد 

أصدرت  وزارة الصحة  قرارا بنقل 1٥9 ممرض 
وممرضة من ادارة الللطللوارئ الطبية الللى منطقة 
االحمدي الصحية ، ومستشفى االميري ومبارك 

الكبير.
و نللاشللد رئلليللس جمعية التمريض الكويتية 

بندر العنزي وزارة الصحة بوقف تنفيذ قرار نقل 
املمرضني من ادارة الطوارئ الطبية ملنطقة االحمدي 
الصحية ومستشفى مبارك واالميري، ملا لهذا القرار 
من ضرر على املمرضني خاصة ان  منهم  كفاءات 
منهم أثبتو جدارتهم في العمل، فضا عن أن معظمهم 

يقطنون في مناطق بعيدة عن عملهم.

ريا�ض عواد  

صرح مدير عام الهيئة العامة 
للقوى العاملة أحمد املوسى أن 
مجلس الللوزراء  أصدر قللراره رقم 
1439 لسنة 2018 بتعديل بعض 
أحكام القرار رقم 391 لسنة 2001 
بشأن منح الللعللاوة االجتماعية 
وعللاوة األوالد ألصحاب احلرف 
واملهن والعاملني في اجلهات غير 
احلكومية، مشيرا إلللى أن املللادة 
األولللى من الللقللرار املشار إليه قد 
تضمنت صلللرف األثلللر الرجعي 
للمتقدمني بصرف دعللم العمالة 
الوطنية بحد أقصى ثاثة أشهر 
سابقة على تللاريللخ تللقللدمي طلب 
الللصللرف للهيئة مستوفيا كافة 
الشروط الواردة باملادة اخلامسة 
من قللراره رقللم 391لسنة 2001 
املشار إليه وأضاف أن القرار قبل 
التعديل كللان يقضي بالصرف 
اعللتللبللارا مللن تللاريللخ تللقللدمي طلب 
الصرف للهيئة دون أي اثر رجعي.

وأشللار املدير العام ان تعديل 
القرار جاء استجابة جلهود الدولة 
الرامية نحو حتفيز قوة العمالة 

الوطنية على االلتحاق بالعمل 
فللي القطاع اخلللاص وحللرصللا من 
الهيئة على حل جميع اإلشكاليات 
التي تعتري مسيرة عمل املواطن 
الكويتي ال سيما وأن التطبيق 
العملي للقرار محل التعديل أفصح 
عن أن عددا كبير من املواطنني يتم 
تأخير تقدميهم لطلب الصرف 

ألسباب ال دخل لهم فيها.
وأضاف املوسى أن املادة الثانية 
من القرار رقم 1439 لسنة 2018 
املشار اليه قد أرجأت العمل بالبند 
الللثللامللن مللن امللللادة اخلللامللسللة من 
القرار رقم 391لسنة 2001 م حتى 
تاريخ 2019/4/1م والتي كانت 
تتعلق بإضافة شللرط احلصول 
علي دورة تدريبية مدتها سنة 
حلملة املؤهل املتوسط وسنتني 
ملا دون املتوسط  أو مدة عمل في 
القطاع اخلللاص تللعللادل مللدة تلك 
الدورة للحصول علي دعم العمالة 
الوطنية، وبذلك يحق حلملة املؤهل 
املتوسط وما دون التقدم للهيئة 
بطلب صرف دعم العمالة الوطنية 
دون احلللصللول علي أي دورات 

تدريبية او مدة خبره سابقه وذلك 
حتي 2019/3/31، وأكد على أنه 
واعتبارا من 2019/4/1 لن يقبل 
طلب صرف الدعم لهذه الفئة اال بعد 
احلصول علي الللدورة التدريبية 
املشار اليها او مدة خبره مسجلة 
لللدي املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية تللعللادل مللدة الللدورة 
. وأفلللاد املللوسللى أن قللرار مجلس 
الوزراء رقم 1148لسنة 2018 قد 
تضمن إقللرار زيللادة ماليه جديدة 

حلملة املؤهل الثانوي وكذلك حملة 
املؤهل املتوسط ومللا دون، حيث 
تضمنت املللادة الرابعة منه رفع 
قيمة العاوة االجتماعية للثانوي 
بدورة، ملدة عام وللمتوسط بدورة 
ملدة عام وما دون املتوسط دورة 
ملدة عامني أو قضائهم ملدة مساوية 
ملللدة الللدورة التدريبية في العمل 

بالقطاع اخلاص .
كما أشلللار إلللى أنلله رفللع قيمة 
اللللعلللاوة االجللتللمللاعلليللة لتصبح 
حلملة املؤهل الثانوي بعد مرور 
عللام مللن العمل بالقطاع اخلللاص 
أو احلصول على دورة تدريبية 
مدتها عللام وكللذلللك حملة املؤهل 
املتوسط بدوره من مبلغ 147 د ك 
دينار كويتي الي مبلغ 161  دينار 
كويتي فضا عن زيللادة العاوة 
االجتماعية ملا دون املتوسط من 
مبلغ 136 دينار إلللى مبلغ 161 

دينار. 
وأكد املدير العام حرص الهيئة 
العامة للقوى العاملة على تذليل 
كافة املعوقات التي تواجه العامل 
الكويتي وتشجيعه على العمل في 

القطاع اخلاص ومبا يحقق رؤية 
الدولة وأهدافها والتنمية الرامية 
نحو زيادة نسبة توظيف العمالة 
الوطنية في اجلهات غير احلكومية 
وجعل القطاع اخلاص هو املوظف 

األكبر للعمالة الوطنية.

أحمد املوسى

تتمات

مناقشة االستجوابات
واكللدت املللصللادر لللل» الللوسللط« ان احلكومة 
وعللدت النواب بعدم عرقلة تصويت املجلس 
برفض اسقاط عضوية احلربش والطبطبائي 
وانه سيتم اعادة العديد من اجلناسي املسحوبة 
و صلللدور عللفللو خلللاص عللن محكومي دخللول 
املجلس بشرط تسليم أنفسهم اوال و تقدميهم 

لطلب العفو اخلاص .
 و تلللرددت معلومات أمللس عللن أن مجلس 
اللللوزراء اعتمد إعلللادة 9 جناسي سحبت من 
أصحابها في وقت سابق أبرزهم: نبيل العوضي 

، ومسعد اخلثية املطيري ، وسعد العجمي
وتعليقا على ذلك قال النائب محمد هايف 
: نللبللارك ملللن علللادت جناسيهم واحلللمللدلللللله 
الللذي بنعمته تتم الصاحلات وعلى األخللوة 
فللي جلللنللةإعللادة اجلناسي مسئولية عظيمة 
فليحتسبوا في حتقيق العدالة ورفع الظلم عمن 
ظلم في باقي اجلناسي املسحوبة، وما تتقدم 
احلكومة بخطوة في امللفات العالقة إال وتقدمنا 
خطوتني أسأل الله أن يتم نعمته ويعيد احلق 

ألصحابه
وقال النائب عادل الدمخي : احلمدلله الذي 
بنعمته تتم الللصللاحلللات   شكرا لسمو األمير 
وشللكللرا لكل مللن سللاهللم فللي إعلللادة اجلناسي 
وإعادة احلق ألهله  وأرجو أن ال يتأخر  تسليمهم 

اجلناسي بعد اعتماد هذا القرار.
و عقد مكتب املجلس اجتماعه امس برئاسة 
رئلليللس مجلس األملللة مللللرزوق علللللي الللغللامن 
وحضور أعضاء املكتب. وقال أمني سر مجلس 
األمللة النائب د. عللودة الرويعي في تصريح 
صحفي ان مكتب املجلس ناقش خال االجتماع 
االسللتللعللدادات املتعلقة باجللسة االفتتاحية 
وجدول اعمالها مبينا انه سيتضمن على كلمة 
حضرة صاحب السمو امير الللبللاد ثللم كلمة 
رئيس مجلس االمة وكلمة سمو رئيس مجلس 

الوزراء.
واضاف انه بعد االنتهاء من الكلمات سيتم 
انتخاب امني سر املجلس واملراقب يعقبهما بند 

االستجوابات ومن ثم التقارير املرفوعة.
واكد الرويعي ان دور مكتب املجلس ال يقتصر 
فقط على القضايا اخلاصة باالمور االداريللة 
والفنية في اعمال املجلس مضيفا »يكون دوره 

في التاكيد على املمارسة الدميقراطية التي ننعم 
فيها وسط هذه املنطقة والتيار الذي نعيشه«. 

امللك سلمان
كما أجلللرى األملليللر #مللحللمللد_بللن_سلللللمللان بن 
عبدالعزيز ولللي العهد نائب رئيس مجلس 
اللللوزراء وزيللر الدفاع اتصاالً هاتفًيا بصاح 
جمال خاشقجي، عبر فيه سموه عللن عزائه 
ومواساته له ولكافة أسرته في وفللاة الفقيد 

جمال خاشقجي رحمه الله .
وقد أعرب صاح خاشقجي، عن جزيل شكره 
لسمو ولي العهد على تعزيته ومواساته لهم في 
الفقيد . الى ذلك أصدر خادم احلرمني الشريفني، 
#امللك_سلمان_بن_عبدالعزيز ، أمراً بإعادة صرف 
الللعللاوة السنوية ملوظفي الللدولللة بوضعها 

وإجراءاتها السابقة دون تغيير.
وكشف وزيللر اخلللدمللة املدنية السعودي، 
سليمان احلمدان، في مقابلة مع “العربية”، أن 
إعادة صرف العاوة السنوية ملوظفي الدولة 
سيتم بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها، 
تعني أنها سوف تصرف وفق آليات وإجراءات 
مللحللددة فللي نللظللام اخلللدمللة املدنية واللوائح 

التنفيذية.
وقلللال: “لقد كلفت وزارة اخلللدمللة املدنية 
باملشاركة مع وزارة املالية والعديد من اجلهات 
األخللرى بللإعللداد دراسللة متكاملة عن العاوة 
السنوية وأثللرهللا، ومت اإلعلللداد برفع دراسللة 
متكاملة ووضعت العديد من برامج احملاكاة 
لعديد من االفتراضات، ومت عرضها على اللجنة 
املالية برئاسة ولي العهد ومتت املوافقة قدما 

على منح العاوة السنوية”.
وتابع: “مما الشك فيه أن العاوة السنوية 
هي إحدى احملفزات الطبيعية ألي موظف، سواء 
كان في القطاع احلكومي أو القطاع اخلاص، مبا 
يهدف إلى حتقيق مستهدفات برنامج التحول 

الوطني”.
وتللابللع: “في شهر رمللضللان املللاضللي، صدر 
تعديل على العديد من مواد نظام اخلدمة املدنية 
)12 ملللادة(، ومنها مللادة مهمة سللوف تعنى 
بتطوير برنامج لقياس أداء املوظف في القطاع 
احلكومي وبناء العاوات السنوية مستقباً 

بحسب اآلليات التي ستطبق”.

ونوه بأن وزارة اخلدمة املدنية متر مبرحلة 
إعادة بناء كاملة “ولدينا مشروع كبير بتحديث 
كافة اللوائح التنفيذية املللوجللودة، حيث مت 
اسللتللكللمللال %95 مللن امللللشلللروع، وصلللوال إلللى 
منظومة إلكترونية كاملة وأمتتة كافة هذه 

اللوائح التنفيذية”.

»األشغال«
واألكياس ومخلفات مواد البناء مما أدى إلى 
تسكير مجاري التصريف وقد مت التعامل معها 

فورا.
وأضللافللت ان الللوضللع مطمئن فللي جميع 
احملافظات، حيث ان هناك انتشار لفرق عمل 
وزارة االشغال التي تعمل على مدار الساعة.
وأوضحت الللوزارة انه حدث طفح بخط مياه 
الصرف الصحي املللوازي للقطعة رقم )1( في 

منطقة هدية وجاري التعامل مع ذلك.
وقللال النائب  د.محمد احلويلة: تواصلت 
مع األخ وزير االشغال والبلدية وأطلعته على 
بعض الللصللور والفيديوات حلالة الللشللوارع 
في املناطق اجلنوبية وكيف أن املطر كشف 
ضعفها هي والبنية التحتية، وسيقوم مشكوًرا 
االن بللزيللارة ميدانية للوقوف عليها ووضع 
احللول السريع لها متهيًدا لانتهاء من صيانتها 

وجتديدها كلًيا
واضللاف احلويلة : اقترحت والنائب ماجد 
املطيري على وزيلللر األشللغللال الللرصللد املبكر 
لاماكن املتوقع جتمع مياه االمطار فيها من 

خال فرق ثابتة تتدخل عند الطوارئ
و طالب النائب طال اجلال وزير األشغال 
العامة وزيللر الللدولللة لشؤون البلدية حسام 
الرومي مبحاسبة املسؤولني عن سوء شبكة 
تصريف مياه األمطار والبنية التحتية التي 
تسببت في غرق بعض املناطق، خاصة املناطق 
اجلنوبية ومنها مناطق هدية والرقة ومدينة 
صللبللاح األحللمللد. وقلللال اجللللال فللي تصريح 
صحافي إنلله رغللم كل التحذيرات من تعرض 
الكويت ملوجة أمطار، اال أن األمطار كشفت للمرة 
الثانية عن سوء التخطيط، ويجب على وزير 
األشغال اتخاذ اخلطوات الازمة ملنع تكرار ما 
حدث ومعاجلة املشكلة في املناطق التي جتمعت 

فيها مياه األمطار.

تتمات


