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غير مخصص للبيعاجلمعة

رواتب للوافدين العالقني املجازين.. وال إنهاء للخدمة
مرمي بندق

في قرار إنساني وتنفيذا للتعليمات أصدر 
ديوان اخلدمة املدنية قرارا بخصوص املوظفني 
الوافدين العالقني في اخلارج نص على أحقية 
املوظفني العالقني الذين غادروا البالد بإجازة 
دورية قبل ١٢ مارس في احلصول على الرواتب 
خالل فترة تعطيل العمل. وقالت مصادر رفيعة 
لـ «األنباء» إن فترة تعطيل العمل رسميا من 
قبل مجلــس الوزراء بدأت في ١٢ مارس حتى 
٣٠ يونيو حيث يحســب بعضها كأيام عطلة 
رسمية وبعضها كأيام راحة. وأوضحت املصادر 
أن الضوابط القانونية التي انتهت إليها إدارة 
الفتــوى والرأي في الديــوان خلصت الى انه 
بعد اســتئناف العمل رسميا يحق للموظفني 
العالقــني احلصول على إجازة حســب النظم 
وإال سيطبق عليهم االنقطاع عن العمل بعذر 
قهري، ولم تتضمن الضوابط النص على إنهاء 
خدماتهــم. وجاء في الكتاب الذي أعدته إدارة 
الفتوى والرأي في «الديوان»، والذي حصلت 
«األنباء» على نسخة منه، والذي وجهه الديوان 

الى وكيل وزارة التربية، جاء فيه ما يلي: 
أوال: فيما يتعلق باملوظفني غير اخلاضعني 

لنظام العطالت املدرسية
٭ ان املوظف الذي غادر البالد في إجازة دورية 
قبــل ١٢ مــارس املاضي وتعذر عليــه العودة 
ملباشــرة العمل بســبب حظر الطيران يعتبر 
فــي عطلة رســمية وأيام الراحــة التي قررها 
مجلس الوزراء ويســتحق مرتبه أثناء فترة 

تعطيل العمل.
٭ وعقــب انتهــاء تعطيل العمــل في اجلهات 
احلكومية واستمرار تعذر عودة املوظف الذي 
غادر البالد ملباشرة العمل فإنه يجوز له طلب 
منحه إجازة دورية في حدود رصيده منها، كما 
يجوز لــه طلب منحه إحدى اإلجازات املقررة 
قانونا ومنها اإلجازة اخلاصة من دون مرتب، 
مبا ال يجاوز حدها األقصى ١٥ يوما وميكن ان 
يكون طلب اإلجازة تليفونيا أو بأي وســيلة 
أخــرى، أما في حالة عدم توافر شــروط منح 
أي نوع من اإلجازات فإنه يعتبر منقطعا عن 
العمــل بعذر قهري وال يســتحق مرتبه عمال 

بقاعدة األجر مقابل العمل.
ثانيا: فيما يتعلق باملوظفني اخلاضعني لنظام 

العطالت املدرسية
٭ املوظف الذي غادر البالد قبل تعطيل العمل 
بجهاتكم وتعذر عليه العودة ملباشــرة العمل 
بســبب حظر الطيران فيطبق بشأنه ما تقرر 
للخاضعني لنظام العطالت بشأن تعطيل عمل 

املعلمني مع ما يترتب على ذلك من آثار. 
٭ عقب انتهاء تعطيل العمل واستمرار تعذر 
عودة املوظف الذي غادر البالد ملباشرة العمل، 
فإنه اعتبــارا من تاريخ بدايــة عمل العاملني 
باملدارس حسب املرحلة الدراسية كما حتدده 
جهتكم ووفقا للقرارات الصادرة من قبلكم في 
هذا الشــأن فإنه يجوز لــه طلب منحه إحدى 
اإلجازات املقررة قانونا ومنها اإلجازة اخلاصة 
مــن دون مرتب مبا ال يجــاوز حدها األقصى

١٥ يوما، وميكن ان يكون طلب اإلجازة تليفونيا 
أو بأي وسيلة أخرى، أما في حالة عدم توافر 
شــروط منح أي نوع من أنواع اإلجازات فانه 
يعتبر منقطعا عن العمل بعذر قهري وال يستحق 

مرتبه عمال بقاعدة األجر مقابل العمل.

بأثر رجعي من ١٢ مارس حتى ٣٠ يونيو وتنفيذاً للتعليمات اعتمد ديوان اخلدمة رسمياً قراراً للتنفيذ

صورة زنكوغرافية عن الكتاب

املطاوعة: نسعى إلى تكويت القضاء.. وجتربة القاضيات ميكن أن تتوسع

أسامة أبوالسعود  -  عبدالكرمي أحمد

أدى ٥٤ قاضيــا، منهــم ٨ قاضيات، اليمني 
الدستورية أمام رئيس املجلس األعلى للقضاء 

املستشار يوسف املطاوعة مبناسبة تعيينهم 
قضاة باحملكمة الكلية. 

وأكد املستشار املطاوعة أن التحاق القضاة 
اجلدد يأتي في إطار السعي إلى تكويت القضاء، 

مشيدا بشمول الدفعة على عدد ٨ من القاضيات. 
ولفت املستشار املطاوعة إلى أن جتربة عمل 
القاضيات تقتضي تقييما بعد مضي مدة حتى 

ميكن التوسع فيها.

٥٤ قاضياً أدوا اليمني الدستورية أمام رئيس مجلس القضاء األعلى منهم ٨ قاضيات ألول مرة بتاريخ الكويت

املستشار يوسف املطاوعة واملستشار عادل بورسلي مع القاضيات الثمانية بعد أدائهن اليمني الدستورية كأول قاضيات في تاريخ الكويت  

التفاصيل ص ٣

الغامن: تسجيالت «الداخلية» لدى «أمانة املجلس» كاملة
سامح عبداحلفيظ

أكــد رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن أن التســجيالت املســلمة من 
وزارة الداخليــة الــى األمانة العامة 
ملجلس األمة كاملــة وال حذف فيها 
بعد أن حتقق منها شخصيا بحضور 
عدد من األعضاء، داعيا بقية النواب 
مبن فيهم الذين حتدثوا عن مقاطع 
محذوفة إلى أن يســتمعوا إليها في 
األمانــة العامة. وقــال الغامن: «فيما 
يتعلق مبوضوع التجسس أؤكد أن 
هذا األمر مرفوض جملة وتفصيال، 
وسبق أن أثرته في فصول تشريعية 
سابقة، فاملبدأ ثابت بغض النظر عن 

األشخاص أو املكان أو الزمان».
وأضاف: «أشد على يد نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر الداخلية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
أنس الصالح بحق كل ما اتخذه من 
إجراءات جتاه أي شــبهة تنصت أو 
جتســس بغض النظر عن األسماء 

بشــأن حتســني املنتج الزراعي من 
خالل إنشاء جلنة محايدة للفحص 
والتصنيف. وقال عضو اللجنة النائب 
أحمــد الفضــل إن اللجنة ســتلتقي 
جلنــة اخلدمات مبجلس الوزراء ١٣ 
اجلاري لرؤية املخطط العام لها كونها 
املعنية بالقضية. وأمس أيضا ناقشت 
جلنة حقوق اإلنسان نتائج اعتماد 
تقرير الكويت الوطني الثالث آللية 
االستعراض الدوري الشامل ملجلس 
حقوق اإلنسان العاملي. وقال رئيس 
اللجنــة النائب د.عــادل الدمخي إن 
االجتماع مت بحضور وزيرة الشؤون 
االجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون 
االقتصاديــة مرمي العقيــل، وممثل 
وزارة اخلارجيــة مســاعد وزيــر 
اخلارجية لشــؤون حقوق اإلنسان 
الوزير املفوض طالل املطيري الذي 
كان يــرأس الفريــق الكويتي خالل 
االستعراض الدوري الشامل الثالث 
للكويت في مجلس حقوق اإلنسان 

الدولي.

وإحالة الوقائع إلى النيابة». وبشأن 
بعض التصريحات املتعلقة باجتزاء 
بعض املقاطع من الفالش ميموري 
الذي أرســل من وزير الداخلية إلى 
األمانــة العامة، أكد الغــامن أنه قام 

شــخصيا ومجموعــة مــن النواب 
بالتحقق من هذا األمر واتضح بشكل 
قاطع أنه غير صحيح. من جانب آخر، 
ناقشت جلنة حتسني بيئة األعمال 
في اجتماعها أمس ٤ اقتراحات برغبة 

«بيئة األعمال» بحثت حتسني املنتج الزراعي.. و«حقوق اإلنسان» استعرضت تقرير الكويت الوطني الثالث

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متحدثا 
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ديڤيد دي روش

جنوم األبيض.. وفرحة غامرة بالتتويج 

ميزانية الكويت ٢٠٢٠ /٢٠٢١.. 
٩٤٪ من اإليرادات تتركز في ٥ جهات

 تواجد البحرية األميركية باملنطقة مستمر 
لكن مع تقليل التواجد على األرض

 إذا كانت دول اخلليج ترى في إيران عدوًا 
فال يجب عليها مساعدتها في االستثمار والعمل

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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املنفوحي: املطاعم ٢٤ ساعة واحملالت
بالسكن اخلاص حتى منتصف الليل

السماح بفتح مصليات املجمعات ومعاهد املساج

باسل الصباح: االلتزام حتى ال نعود إلى املربع األول

بداح العنزي

فــي إطــار متابعــة عودة 
األنشــطة تدريجيا، قال مدير 
عام البلدية م.أحمد املنفوحي 
إن اللجنــة الوزارية لتطبيق 
االشــتراطات الصحية قررت 
العمــل فــي املطاعــم  إعــادة 
واحملــالت وبعض األنشــطة 
وفــق مواعيد ما قبل كورونا. 
وأوضح املنفوحي أن اللجنة 
ســمحت للمطاعــم بالعمــل
٢٤ ساعة وأعادت فتح معاهد 
املساج ومصليات املجمعات، 

على أن يكون آخر موعد لعمل احملالت بالسكن اخلاص الساعة 
الثانية عشــرة من منتصف الليل. وشــدد م.املنفوحي على أن 

الشيشة مازالت ممنوعة باملقاهي.

حنان عبداملعبود

مبواكبــة الزيادة امللحوظة في عدد حاالت 
اإلصابة بـــ «كورونا» أمس، الــذي وصل الى 
٩٠٠ إصابة، دعا وزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصباح اجلميع للتعاون في مواجهة الڤيروس 
وااللتزام باالشتراطات الصحية ليستمر االنفتاح 
دون احلاجة إلى العودة للمربع األول. مصادر 
صحية أبلغت «األنباء» أنه رغم عدد اإلصابات 
الكبير خالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية، فإن نسبة 

اإلصابــة مســتقرة (١٦٫٥٪) بالقياس إلى عدد 
املسحات التي مت أخذها والتي بلغت في ٢٤ ساعة 
٥٤٤١ مســحة، وكانت في وقت مضى تتجاوز 
الـ ٢٠٪. في الوقت نفسه، أكد مصدر مسؤول 
لـ «األنبــاء» أن «الصحة» بصــدد العمل على 
تفعيل تطبيق قانون معاقبة املخالفني الرتداء 
الكمــام في األماكن العامة واجلهات احلكومية 
من مراجعني وموظفني، والتي تقضي بالغرامة 
مبا ال يجاوز ٥ آالف دينار أو الســجن ٣ أشهر 

أو إحدى العقوبتني.

روسيا تعلن جناح لقاحها ضد «كورونا» 
وأميركا توّزع لقاحًا قبل االنتخابات بيومني

رسميًا .. تتويج «العميد» بلقبه الـ ١٦ 

عواصم - وكاالت: أظهرت إحصاءات 
املراكز املتخصصة أن أكثر من ٢٦ مليونا 
ونحو ٦٠ ألف شخص أصيبوا بڤيروس 
كورونا املســتجد على مستوى العالم 
فضــال عن وفاة أكثر من ٨٦٣ ألفا جراء 
الڤيروس، بحسب جامعة جونز هوبكنز. 
هذا، وأعلــن املكتب الصحافــي للهيئة 
الروسية حلقوق املســتهلك، أن جميع 

املتطوعني الذين شــاركوا في جتربة 
اللقاح الروسي ضد كورونا «سبوتنيك 
V» الذي طوره مركز «فيكتور» تكونت 
لديهم أجسام مضادة للڤيروس التاجي، 
وأن جميع املتطوعني التسعة الذين 
خرجوا من املستشفى وجربوا لقاح 
مركــز «فيكتــور» الروســي تكونت 
لديهم أجســام مضادة، مشيرا املركز 

إلى جناح اللقاح. وعلى الصعيد نفسه، 
أفاد تقريــر بأن هيئــة مراكز مكافحة 
األمراض والوقاية منها األميركية دعت 
مســؤولي الصحة في جميع الواليات 
إلى االســتعداد لتوزيــع لقاح محتمل 
بحلــول ١ نوفمبر، أي قبل يومني فقط 
من توجــه الناخبني لإلدالء بأصواتهم 

في االنتخابات.

الڤيروس يصيب ٢٦ مليون إنسان حول العالم

التفاصيل ص١٩

التفاصيل ص٥

زادت مسحات «كورونا» فارتفعت اإلصابات

املذن لـ «األنباء»: إصدار ٤٥٠ ألف «مدنية» 
منذ يوليو وتسليم ٢٨٠ ألفًا

الطرق السريعة بال «أمان».. وارتفاع متوقع 
في نسبة احلوادث

أعداد من املواطنــني واملقيمني في انتظار 
تسلم بطاقاتهم املدنية     (ريليش كومار)

حارة األمان ..سالمة وأمان ملستخدمي 
الطرق                     (محمد هاشم) ملشاهدة الڤيديوملشاهدة الڤيديو
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ديڤيد دي روش: 
الكويت تواجه حتديًا 

اقتصاديًا وفرصة 
لإلصالح لكن شخصية 

مواطنيها أقوى

األستاذ في مركز NESA  أجرى لقاء 
مع مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات

ملشاهدة الڤيديو

التفاصيل ص ٩

مجلس الوزراء يعتمد مرسوم ترقية 
الطواري إلى رتبة لواء باحلرس الوطني 

عبدالهادي العجمي

أن  «األنبـــاء»  علمـــت 
مرسوما صدر يقضي بترقية 
املعاون للشؤون املالية وإدارة 
املــوارد في احلرس الوطني 
العميد رياض محمد طواري 

الى رتبة «لواء».
وقالت مصادر عســكرية 
مطلعــة في تصريح خاص، 
إن مراســم تقليــد الطواري 
الرتبة اجلديدة ستكون بعد 

العميد رياض محمد طواريغد األحد.

م.أحمد املنفوحي
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