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غير مخصص للبيع

صورة ارشيفية للهيئة الوطنية لالنتخابات املصرية

د. أحمد امللحم

انطالق جولة احلسم في انتخابات «الشيوخ» 
للمصريني في اخلارج «بريديًا»

امللحم: مجلة «أسواق 
املال» تعّزز ثقافة 

املستثمرين

١٥ يومًا عذر للمعلمني العالقني.. بعدها انقطاع
مرمي بندق 

نفــت مصــادر رفيعــة 
في ديــوان اخلدمة املدنية 
لـ «األنباء» صحة ما نشر 
امكانيــة حصــول  حــول 
املعلمني الوافدين العالقني 
علــى إجازة دوريــة مدتها 
١٥ يومــا، مشــيرة الى ان 
املعلمني كويتيني ووافدين 
ال يحق لهم تقدمي إجازات 

العالقني في اخلارج بســبب 
حظر الطيران والذين ليس 
لديهم أي رصيــد لإلجازات 

الدورية اآلن. 
واستدركت املصادر قائلة: 
هؤالء املعلمون ينطبق عليهم 
ما تنص عليه اللوائح بشأن 
العذر القهري الذي مدته فقط 

١٥ يوما ومن دون راتب.
وزادت املصــادر قائلة: بعد 
انتهاء الـ ١٥ يوما التي حتسب من 

أما بخصوص إنهاء اخلدمة 
في هذه احلالة فهو بيد وزارة 
التربية حيث تستطيع إصدار 
قرار إنهــاء اخلدمة أو تقبل 

باستمرار املعلم. 
وردا علــى ســؤال حول 
أحقيــة اإلجــازات املرضيــة 
لهم، أجابت املصادر: احلاالت 
املرضية واردة، وهذه االجازات 
لها نظام آخر حســب لوائح 

وزارة الصحة.

بداية دوام املعلمني رسميا يكون 
املعلمون العالقون باخلارج قد 
استنزفوا جميع الفرص املمكنة 
وتتوقف رواتبهم، ويصبحون 

منقطعني عن العمل. 
وبشــأن وصول املعلمني 
بعد انتهاء مدة العذر القهري، 
قالــت املصادر: يبــدأ دوامه 
ويحصل على راتب عن ايام 
العمل فقط وال يحصل على 

راتب شهر سبتمبر. 

«الديوان» لـ «األنباء»: حتسب من بداية العام الدراسي.. وال يحق لهم إجازة دورية.. وترصد عطلهم الدورية خالل الصيف فقط و«املرضيات» تنظم لهم حسب لوائح «الصحة» 

دوريــة بعــد بــدء العــام 
الدراســي.  واســتطردت 
قائلة: ان املعلمني ال يرصد 
لهم رصيد إجازات مع بدء 
العام الدراسي، ألن جميع 
اجازاتهم ترصد في العطلة 
الرســمية املتفرديــن بهــا 
ويتمتعون بها خالل عطلة 

الصيف الطويلة.
وأوضحــت املصــادر ان 
ذلك يســري علــى املعلمني 

«البورصة» في السوق ١٤ اجلاري.. 
أول سوق خليجي مدرج ذاتيًا

أحمد مغربي

حددت هيئة أسواق املال يوم االثنني املقبل 
١٤ اجلاري موعدا إلدراج شركة بورصة الكويت 
ضمن السوق األول وفي قطاع اخلدمات املالية، 
لتصبح أول بورصة مملوكة بالكامل للقطاع 
اخلاص تدرج أسهمها ذاتيا في منطقة اخلليج، 
 Self-listed أو مــا يعــرف عامليا مبصطلــح
Exchange، ويأتــي ذلك بعد اســتيفاء طلب 
اإلدراج املقدم من شركة االستثمارات الوطنية، 

بصفتها مستشار اإلدراج، جميع املتطلبات 
الالزمة للبت في طلب اإلدراج.

وقالت مصادر مسؤولة لـ «األنباء» إن 
بورصة الكويــت تعتبر أول بورصة في 
املنطقة يتم تخصيصها بالكامل وإدراجها 
في سوق املال، وتعتبر مثاال يحتذى به في 
مشاريع اخلصخصة الناجحة في الكويت، 
حالها حال مشــروع شمال الزور الذي مت 

إدراجه مؤخرا وحقق مكاسب الفتة.
التفاصيل ص١٥

تنفيذ «ميزانية الدولة» يحتاج أسبوعني 
وحّل مشكلة « كويتيون بال رواتب»

مرمي بندق 

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» إن قانون ميزانية الدولة ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
ونشره في اجلريدة الرسمية يحتاج أسبوعني 
فقط على أقصى تقدير إلصدار القانون وبدء 
العمل به.  وأوضحت املصادر انه بعد موافقة 
مجلس األمة على امليزانية اضافة الى ميزانية 
اجلهات امللحقة واملستقلة وبعض احلسابات 
اخلتامية، فإن العمل ســيتم على قدم وســاق 
إلجناز إجراءات إصدار قانون امليزانية اجلديدة. 
وأضافت أنه بصدور امليزانية سيتم إجناز 

متطلبات املسجلني في تطبيق «كويتيون بال 
رواتب». 

هذا، وقالت مصادر مطلعة لـ «األنباء» إن 
السبب في تأخير صرف رواتب بعض اجلهات 
امللحقة وخصوصا على البندين السابع والثامن 
واملسجلني على الكوادر تعطلت بسبب عدم إقرار 
املوازنة العامة للدولة. وكان عدد من العاملني 
في هذه اجلهــات امللحقة ومنها الهيئة العامة 
لتقدير التعويضات وجهات تتبع وزارة العدل 
قد اشتكوا من عدم صرف رواتب شهر اغسطس 
وأشهر سابقة، وسيتم حل هذه املشكلة بإقرار 

املوازنة العامة للدولة واجلهات امللحقة بها.
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ألول مرة في الكويت

«الكلية» ُتلغي دوائر اإليجارات وتستبدلها بجديدة
عبدالكرمي أحمد

مبوجــب مرســوم، مت تعديــل 
بعض أحكام املرسوم بالقانون رقم

١٩٧٨/٣٥ في شأن إيجارات العقارات 
وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى البند 
١ مــن املــادة ٢٠ وتنص علــى أنه: 
«في جميع األحوال ال يجوز احلكم 
بإخالء العــني املؤجــرة إذا تخلف 
املســتأجر عن ســداد األجرة خالل 
الفترة التي يقــرر مجلس الوزراء 
تعطيل أو وقــف العمل خاللها في 
جميع املرافق العامة للدولة حماية 
لألمن أو الســلم أو الصحة العامة 
والتــي تقتضيها املصلحــة العليا 
للبالد، على أن حتدد احملكمة طريقة 
سداد املستأجر األجرة املتأخرة وفقا 

لظروف الدعوى». ونص التعديل 
على إنشــاء دائرة إيجارات تشكل 
من قــاض واحد يختــص بالفصل 
في املنازعات املتعلقة باإليجارات.

 كمــا نــص التعديل علــى عدم 
حســاب مــدة التعطيــل أو الوقف 
ضمن املواعيد املنصوص عليها في 
القوانني، ويستأنف االحتساب من 
اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء 

للعودة للعمل.
 إلى ذلك، أصدر رئيس احملكمة 
الكلية املستشــار د.عادل بورسلي 
أمس قــرارا ألغى فيه جميع دوائر 
القائمــة فــي جميــع  اإليجــارات 
احملافظات مبا فيها دوائر إيجارات 
كلي وجزئــي. ونص القــرار على 
إنشاء دوائر جديدة لإليجارات في 

احملكمة الكلية، يكون انعقاد جميع 
جلســاتها في الفتــرة الثانية التي 
تبــدأ من الســاعة احلادية عشــرة 
صباحا. وعهد إلى املكتب الفني إحالة 
جميع القضايا املتداولة أمام دوائر 
اإليجارات الكلية واجلزئية امللغاة 
إلى دوائر اإليجارات اجلديدة على أن 
تكون اجللسات في ذات األيام احملددة 
لالنعقــاد قبــل اإللغاء كلمــا أمكن 
ذلــك. وطلب القرار من إدارة كتاب 
احملكمة ترتيب القاعات وتســمية 
أمناء السر واســتحداث «األكواد» 
والرمــوز التكنولوجيــة في نظام 

املعلومات.
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