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ألول مرة في الكويت

تدوير مسؤولي اإلدارات واملناطق الصحية واملستشفيات
عبدالكرمي العبداهلل

أجرى وزير الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح 
تدويرا جزئيا لقيادات 
فــي وزارة الصحــة. 
وأصدر الوزير قرارات 
وزاريــــة عدة لنقــــل 
ونــدب وتكليــف عدد 
املناطق  مــن مديــري 
الصحيــــــة واإلدارات 
املركزيـــــة ومديــري 
املستشــفيات ونواب 
مديري املستشــفيات. 
وشملت القرارات نقل 
كل مــن د.عبداللطيف 

الســهلي مديرا ملنطقة الصباح الطبية التخصصية، ود.أفراح 
الصراف مديــرا ملنطقة العاصمة الصحية، ود.مبارك العجمي 
رئيسا للمجلس الطبي العام، ود.أحمد احلسيني مديرا إلدارة 
خدمات كبار السن، ود.دعاء اخلالدي مديرا إلدارة الصحة املهنية.
وتضمنــت القــرارات نــدب كل من د.حمــود الزعبي مديرا 
ملنطقــة حولــي الصحيــة، ود.أحمــد الشــطي مديــرا ملنطقة 
االحمــدي الصحيــة، ود.بدر العنــزي مديرا ملنطقــة اجلهراء 
الصحيــة، ود.محمــد عويضــة العجمــي مديــرا ملنطقــة 
 الفروانية الصحيــة، ود.دالل الودعاني مديــرا إلدارة الصحة 

املدرسية.
وتضمن القرار نقل د.عبدالرحمن العنزي مديرا ملستشفى 
زيــن، ود.جناح الزنكي مديرا ملستشــفى ابن ســينا، وندب 
د.نايف احلربي مديرا ملستشــفى الصبــاح، ود.خلود العلي 
مديرا ملركز الكويت للصحة النفســية، ود.شــعيب املرهون 
مديرا ملستشفى الوالدة، وتكليف د.علي املوسوي مديرا ملركز 
الكويت ملكافحة السرطان، ود.علي مال علي مديرا ملستشفى 
 البنك الوطني لألطفال، ود.نادر العوضي مديرا ملستشفى جابر 

األحمد.

فرج ناصر

أوضح مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي انه سيتم 
تخصيص 5 مدن عمالية قريبا لتســتوعب ٢٠٠ ألف 
عامل وأنهم سيبحثون مع وزارة املالية للوصول إلى 
آلية أسرع لطرح هذه املدن، مشيرا إلى وجود مدينة 
جنوب خيطان تســتوعب ٢٠ ألف عامل وأنه سيعقد 
اجتماعا مع وزارة املالية لبحث آلية طرح املدن العمالية 
الـ5. وأضاف أن البلدية ستخصص 3 مناطق شمالية، 
وجنوبية، وغربية للهيئة العامة للقوى العاملة لتكون 
مقرا لسكن العمال. وأكد املنفوحي خالل جولته التفقدية 
في منطقة خيطان للوقوف على انطباعات املواطنني 
لنتائج حملة »اطمئن« للحّد من ظاهرة سكن العزاب 
أنها مــن املناطق املتضررة بشــكل كبيــر من وجود 
العــزاب، مؤكدا أن عدد اإلخالءات والقطع فيها يقرب 
من ٤٠ عقارا.  وأكد املنفوحي أن صاحب العقار الذي 
ال يلتــزم بقانون البلدية يحال إلى احملكمة، موضحا 
أن البلديــة تتعامل مع الكل بقانــون واحد، الفتا إلى 
انــه في عدم االلتزام يتم عمل محضر مخالفة وليس 

إخالء فقط. 

وزير الصحة أصدر قرارات شملت نقل الصراف للعاصمة والزعبي حلولي والسهلي للصباح والشطي لألحمدي والعنزي للجهراء.. والعوضي مديراً ملستشفى جابر

»السكنية«: ضوابط جديدة ملكافآت األعمال املمتازة
عادل الشنان 

أصــدرت وزيرة األشــغال العامة 
ووزيــرة الدولة لشــؤون اإلســكان 
د.جنان بوشهري قرارا وزاريا جديدا 
بشأن ضوابط وشروط منح املكافآت 
املالية مقابل األعمال املمتازة ملوظفي 

املؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وجاء القرار الوزاري اجلديد رقم 
)36 لســنة ٢٠١٩( والصــادر أمــس 
ليتوافق مــع ضوابط ديوان اخلدمة 
املدنية السيما أن القرار اإلداري السابق 
رقم )6١3 لسنة ٢٠١5( والصادر بتاريخ 
٢٠١5/٤/١٤ قد صدر قبل الئحة شؤون 
التوظف اخلاصة باملؤسســة العامة 
للرعاية السكنية والصادرة بتاريخ 

.٢٠١7/٢/١
الذي  القــرار اجلديــد  واشــترط 
حصلت »األنباء« على نسخة منه ملنح 
مكافأة االعمال املمتازة، أن تتحقق في 
املوظف عدة شروط، أبرزها: أال تقل مدة 
دوامه الفعلي عن ١8٠ يوما وفقا لقرار 
اخلدمة املدنية رقم )٢٠١6/٤3( بعدما 
كان مدة الدوام الفعلي سابقا ١٢٠ يوما 

املكافأة املالية مقابل االعمال املمتازة، 
بينما كان يعتبر اإلنذار سابقا عقوبة 
حتــرم املوظــف مــن مكافــأة األعمال 

املمتازة.
وأضــاف القــرار أن مــن شــروط 
املكافآت حصــول املوظف على تقييم 
أداء فعلــي بتقدير ممتــاز، وأال يزيد 
مجموع تصاريح خروجه اثناء الدوام 
على ٢٤ تصريحــا، وأال يتجاوز عدد 

مرضياته ١5 يوما.
يذكر أن القرار يطبق على املكافآت 
املالية مقابل االعمال املمتازة ابتداء من 

السنة امليالدية ٢٠٢٠/٢٠١٩.
مــن جهته، توجــه رئيــس نقابة 
العاملني باملؤسســة العامــة للرعاية 
الســكنية عبدالرحمــن الغامن بجزيل 
الشكر للوزيرة د. جنان بوشهري على 
إنصافها للعاملني في املؤسسة وإصدار 
القرار اجلديد الستحقاق مكافأة االعمال 
املمتــازة، حيث بات اإلنــذار ال يعتبر 
عقوبة كما الســابق وكان يتسبب في 
حرمان املوظفني من استحقاق املكافأة، 
باإلضافة الى التعديالت االخرى التي 

وردت بالقرار رقم 36/٢٠١٩.

فقط، مع اســتبعاد كل مدد االنقطاع 
والوقف عن العمل واإلعارة والتفرغ 
بكل انواعه والبعثات واالجازات أيا كان 
نوعها وايام العطالت الرسمية واجلمع 
والراحات عدا االجازات املرضية خالل 

فترة الرقود في املستشفى.
 وأوضح القرار اجلديد ان اإلنذار

ال يعتبر عقوبة ويحصل املوظف على 

 يشترط أال تقل مدة دوام املوظف عن 180 يوماً مع استبعاد كل مدد االنقطاع 
والوقف عن العمل واإلعارة والتفرغ والبعثات واإلجازات

مصدر مسؤول لـ »األنباء«: إعفاء الهبي 
من منصبه وتعيينه للدراسات السمكية 

والفارسي نائباً لـ »الثروة السمكية« بالوكالة

أكثر من 2.5 مليون يبدأون حجّهم  بـ »يوم التروية« في منى غداً

الكويت تتسلم اليوم 
رفات األسرى واملفقودين

محمد راتب 

علمت »األنباء« من مصادر 
فــي الهيئة العامة لشــؤون 
الزراعة والثروة السمكية انه 
مت إعفاء مرزوق الهبي العازمي 
من منصب نائب املدير العام 
لقطاع الثروة الســمكية في 
الهيئة وتعيينه مديرا إلدارة 

الدراسات السمكية، في حني 
مت اسناد منصب نائب املدير 
العام لقطاع الثروة السمكية 
إلى علي الفارسي بالوكالة. 
كمــا أكدت مصــادر أن هناك 
نية الستكمال عملية تدوير 
شــاملة في قطاعات الثروة 
النباتية واحليوانية وقطاع 

التجميلية.

أفادت مصادر مطلعة بأن تسليم رفات عدد من 
األسرى واملفقودين الكويتيني سيتم اليوم اخلميس 
من قبل السلطات العراقية للجانب الكويتي، فيما مت 
احلديث عن طريقتني لنقل رفات الشهداء، إحداهما 
عن طريق منفذ ســفوان احلــدودي والثانية على 
منت طائرة عســكرية عراقيــة. وقالت املصادر: إنه 
سيتواجد إلى جانب الفريق الكويتي الذي سيتسلم 
رفات الشــهداء عدد من املسؤولني في بعثة اللجنة 
الدولية للصليب األحمر. وكانت وزارة الدفاع العراقية 
أعلنــت، في بيــان الثالثاء، عــن تخصيص طائرة 
عسكرية لنقل رفات »الشهداء« الكويتيني مباشرة 
إلــى بالدهم، بعد إكمال جميــع اإلجراءات املتعلقة 
مبلف املفقودين في العراق. وذكرت أن »وزير الدفاع 
العراقي جناح الشــمري اســتقبل املمثلة اخلاصة 
لألمني العام لألمم املتحدة في العراق جانني هينيس 
بالســخارت، مســؤولة ملف املفقودين الكويتيني، 
وعبر خالل اللقاء عن دعمه الكامل للمنظمة الدولية 
للعمل معها في مساعدة العراق وشعبه وفتح آفاق 

التعاون في مختلف املجاالت«.

احتجاجات على زيارة ترامب 
»النازي« إلى تكساس وأوهايو 

وناجون يرفضون لقاءه

عواصم وكاالت: سبقت االنتقادات واالحتجاجات 
زيارة الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى مدينتي 
دايتون بوالية أوهايو وإل باسو بوالية تكساس 
اللتني شهدتا نهاية األســبوع مجزرتني داميتني، 
واعتبر سياسيون محليون أن ترامب غير مرحب به 
فيهما. ونقلت فيرونيكا إسكوبار عضو الكونغرس 
الدميوقراطية عن مدينة إل باســو التي فقدت ٢٢ 
من ابنائها في الســبت املاضي، رفض الناجني من 
إطالق النار استقبال الرئيس.  وقالت بعد زيارتها 
للمستشفى الذي يخضعون للعالج فيه إن الضحايا 
 طلبوا منها باحلرف الواحد »قولي له )ترامب( أال 
يأتي إلى هنا«.  وقبل وصوله إلى إل باســو، دخل 
ترامب في مهاترة مع مرشح املدينة الدميوقراطي 
لالنتخابــات التمهيدية للرئاســة، بيتو أورورك 
الذي وصف ترامب بأنه »عنصري بالطبع« مقارنا 

سياساته إزاء الهجرة بـ»أملانيا النازية«.
 فهاجمه ترامب متهما اياه بالتزييف وغرد 
على تويتر مساء أمس األول قائال ان بيتو »اسم 
مزيف«، لإلشــارة إلى تراث من أصل اســباني 
وأنه يتعني أن يحترم الضحايا ومسؤولي إنفاذ 

القانون، »اهدأ!«.
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تركيا وأميركا تتفقان على إنشاء 
»املنطقة اآلمنة« شمال سورية

املنفوحي: تخصيص 5 مدن عمالية قريباً 

عواصــم - وكاالت: بلغــت حالــة الغليان 
بــني اجلارتني النوويتني أعلى مســتوياتها ما 
يعــزز املخاوف من حتوله إلى نزاع مباشــر، 
بعد أن أعلنت إســالم أباد أمس، طرد السفير 
الهندي لديها واســتدعاء السفير الباكستاني 
من نيودلهي، كمــا أعلنت تعليق التجارة بني 
البلدين، ردا علــى قرار نيودلهي إلغاء احلكم 

الذاتي لكشمير.
في موازاة ذلك، تواردت معلومات عن اندالع 
احتجاجات متفرقة واعتقاالت رغم حجب الهند 
جميع االتصاالت الهاتفية والبث التلفزيوني 
وخدمات اإلنترنت مقطوعة، واستمرار إجراءات 
اإلغالق األمني الشامل في اإلقليم لليوم الثالث 
أمس. وتوفي متظاهر بعد أن طاردته الشرطة 

الهندية خالل فترة حظر جتول في سريناغار 
عاصمة كشــمير. وقال مســؤول أمني لوكالة 
فرانــس برس في وادي ســريناغار »نعلم أن 
كشمير تغلي، وستنفجر بعنف، لكننا ال نعرف 
متى. ال أعرف كيف ميكن رفع حظر التجول وال 
حتدث تظاهرات عنيفة«. وأســفرت تظاهرات 
عن ستة جرحى على األقل، كما ذكرت معلومات 
متفرقــة حصلت عليها وكالــة فرانس برس. 
ونقل ستة أشخاص على األقل إلى املستشفى 
في ســريناغار للعالج من إصابات ناجمة عن 
إطالق النار وغيرها، كما قال مسؤول طبي في 
املستشــفى. وأقامت الشرطة االحتادية نقاط 
تفتيــش متنقلة في جميع أنحــاء املدينة مما 

حدّ من حركة الناس.

عواصم - وكاالت:  أعلنت تركيا أنها اتفقت 
مع الواليات املتحدة على إنشاء »مركز عمليات 
مشتركة« لتنسيق وإدارة إنشاء »املنطقة اآلمنة« 
في شمال سورية، ما يبعد ولو مؤقتا احتمال 
الهجوم العسكري الذي قالت أنقرة إن خططه 
جاهزة، ضد املسلحني األكراد الذين يهيمنون 
على قوات ســوريا الدميوقراطية )قســد( في 

منطقة شرق الفرات. 
وقالت وزارة الدفاع التركية إنه »مت االتفاق 
مع اجلانب األميركي على جعل املنطقة اآلمنة 
ممر سالم، واتخاذ كل التدابير اإلضافية لضمان 

عودة السوريني إلى بالدهم«.
وقالت الوزارة في بيان ان اجلانبني وضعا 
اللمسات األخيرة على النقاط الرئيسية إلنشاء 

املنطقة اآلمنة في سورية بحيث يتراوح عرضها 
ما بــني 3٠ و٤٠ كيلومترا على ان تكون حتت 
سيطرة تركيا بالتنسيق مع الواليات املتحدة.

وأضاف البيان ان املنطقة سيتم تطهيرها من 
عناصر وحدات احلماية الشعبية املهيمنة على 
»قسد«، وإجبارها على تسليم األسلحة الثقيلة 
التي بحوزتها كما سيتم تدمير جميع األنفاق 

واملواقع والتحصينات التي بنيت باملنطقة.
وأشــارت الــوزارة الــى ان املباحثات بني 
مسؤولي البلدين التي استمرت 3 أيام، تضمنت 
مناقشــة التنفيــذ الفوري ملعاجلــة املخاوف 
األمنية لتركيا بالتفصيل والتخطيط إلنشــاء 
مركز عمليات مشترك بتركيا قريبا للتنسيق 

والسيطرة مع واشنطن. 

تواصل االحتجاجات رغم قطع االتصاالت واإلنترنت ومقتل متظاهر عرضها بني 30 و40 كيلومتراً حتت سيطرة أنقرة بالتنسيق مع واشنطن

كشميريون باكستانيون يهتفون ضد الهند في إسالم اباد أمس          )أ.ف.پ( عنصر من الشرطة الكردية »االسايش« يحرس موقع انفجار سيارة مفخخة في القحطانية بريف احلسكة    )أ.ف.پ(

متظاهرون يرفعون بالوناً على شكل »ترامب الطفل« احتجاجا 
على زيارته لدايتون    )رويترز(

م. أحمد املنفوحي خالل اجلولة التفقدية مبنطقة خيطان     )احمد علي( 

جدول بفئات مكافأة األعمال املمتازة
فئة املكافأة للحاصلني على تقدير »ممتاز«الدرجة أو الوظيفة واملجموعة النوعية

5٠٠٠ممتازة
٤5٠٠وكيل وزارة

35٠٠وكيل وزارة مساعد
٢5٠٠مدير إدارة

٢٠٠٠مراقب
١5٠٠رئيس قسم
١٢5٠رئيس شعبة

فئة املكافأة للحاصلني على تقدير »ممتاز«درجات مجموعة الوظائف العامة

١٠٠٠أ
٩5٠ب

٩٠٠األولى
85٠الثانية
8٠٠الثالثة
75٠الرابعة
7٠٠اخلامس
65٠السادسة
6٠٠السابعة
55٠الثامنة

فئة املكافأة للحاصلني على تقدير »ممتاز«درجات مجموعة الوظائف الفنية املساعدة
٤٠٠من الدرجة األولى ـ الدرجة السادسة

فئة املكافأة للحاصلني على تقدير »ممتاز«درجات مجموعة الوظائف املعاونة
٤٠٠من الدرجة األولى ـ الدرجة الثالثة

ملشاهدة الڤيديو

التفاصيل ص 7

د.جنان بوشهري

الشيخ د.باسل الصباح

10

التفاصيل ص 4

باكستان تطرد سفير الهند وتعلق التجارة
ونيودلهي تخشى »انفجار« كشمير

التفاصيل ص 17 التفاصيل ص 1٩
التفاصيل ص 17

ملشاهدة الڤيديو


