
أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهللا
في العام
1976

www.alanba .com .kw

كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

اإلثنني
    ١٩Monday September 7, 2020 - Issue No.15953 من محرم ١٤٤٢ املوافق ٧ سبتمبر ٢٠٢٠

  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

الغامن: ميزانيات «البترول» و«امللحقة واملستقلة» في جلسة الثالثاء
ماضي الهاجري  - سامح عبداحلفيظ 

 سلطان العبدان

أعلن رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغــامن عن توجيهه 
لعقــد جلســتني  دعوتــني 
خاصتــني، تتعلــق األولى، 
والتي ستكون يومي الثالثاء 
واألربعاء، مبناقشة تقارير 
جلنة امليزانيات واحلســاب 
اخلتامي، في حني ســتكون 
اخلميــس  يــوم  الثانيــة 
للتصويت على طلبي طرح 
الثقة بـوزير التربية ووزير 
التعليــم العالــي د. ســعود 
احلربي ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية انس 
الصالح. وأضاف الغامن عقب 
اجتماع مكتــب املجلس، أن 
جلسة الثالثاء ملناقشة تقارير 
امليزانيات املتعلقة باجلهات 
امللحقة واملستقلة ومؤسسة 

الفضالــة  النائــب يوســف 
احلكومــة، ممثلــة بوزيــرة 
الشؤون االجتماعية ووزيرة 
الدولة للشؤون االقتصادية 
مرمي العقيل، بضرورة عدم 
رد قانــون العمل في القطاع 
األهلي والتحرك إلنهاء ملف 
تسريح العمالة الوطنية من 

القطاع اخلاص.
وقال الفضالة: «وصلتني 
معلومات عن تسريح العمالة 
في قطاع البنوك والقطاعات 
االقتصادية بشكل عام»، مؤكدا 
أن هذا األمــر مرفوض وأنه 
سبق أن احتج عليه أكثر من 
مرة، الفتا إلــى أنه كانت له 
مواقف في هذا الشأن خاصة 
حينما رفض قانون معاجلة 
آثار تداعيات جائحة كورونا 
الــذي كان يتضمن انتقاصا 

من رواتب املوظفني.

احملاسبة وغيرها. واضاف: 
إن لم ننته فسيرحل اجلزء 
الذي لم ننته منه إلى جلسة 
اخلميس بعد التصويت على 

طلبي طرح الثقة. 
مــن جانــب آخــر، طالب 

التصويت على طرح الثقة بـ «احلربي والصالح» اخلميس.. والفضالة لعدم رّد قانون العمل في القطاع األهلي

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متحدثا

البترول الكويتية وشركاتها 
التابعة ثم احلالة املالية للدولة 
ومشــروع القانــون بربــط 
ميزانية الوزارات واإلدارات 
احلكوميـــــة، وملحقاتهــــا 
التفاصيل ص٩وتوابعهــا من تقارير ديوان 

حركة تدوير في «الشؤون»  تشمل 
وظائف مديرين ومراقبني ورؤساء أقسام

تصّور جديد لعزل املخالطني 
حلاالت «كورونا» من العاملني بـ «الصحة»

«التربية»: ال كتب دراسية للطلبة 
رغم مرور أسبوع على بدء العام الدراسي

بشرى شعبان

كشــفت مصادر مطلعة لـــ «األنباء»، عن 
صدور قــرارات تدويــر لعدد مــن الوظائف 
اإلشرافية في وزارة الشؤون شملت مديرين 
ومراقبني ورؤســاء أقســام. وأكدت املصادر 
اعتماد وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب نقل 
كل من: مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني 
حمود العتيبي مديرا إلدارة الشؤون املالية، 
ومدير الشؤون املالية منيرة الكندري إلدارة 
التوريــدات واملخازن، ومديــرة إدارة تنمية 
املجتمع نادية العازمي لـ «احلضانات اخلاصة»، 
وأحمد الفودري من «احلضانات» إلدارة شؤون 
العضوية وإشهار اجلمعيات التعاونية. وبينت 
املصادر أن القرارات شملت أيضا نقل مديرة 
إدارة شؤون العضوية دالل املطيري إلى «تنمية 
املجتمع»، ومراقب التوعية واإلرشاد الديني 

أحمد العنزي لـ «العالقات العامة»، ومراقبة 
العالقــات العامة فاطمة الفضلــي للعمل في 
إدارة خدمــة املواطن، ومراقب خدمة املواطن 
فــالح الفضلي مراقبا لـ «املوارد البشــرية»، 
ومراقــب امليزانيــة بقطــاع الشــؤون املالية 
طالل اخلضير مراقبا لـ «البحوث اإلحصاء» 
ومراقبــة البحوث مشــاعل احلجــي مراقبة 
لـ «الرواتب»، ومراقب امليزانية بقطاع املالية 
نواف الدويســان إلــى «الرقابــة التعاونية» 
ومراقــب الرقابة التعاونية علي حســني إلى 
«امليزانية». ولفتــت املصادر إلى أن التدوير 
املتوقع صدوره نهاية األسبوع اجلاري في قطاع 
الرعايــة االجتماعية يتضمن نقل مدير إدارة 
األحداث حمد اخلالدي إلى «رعاية املسنني»، 
ومدير إدارة احلضانة العائلية جاسم الكندري 
الى «األحداث» ود.أماني الطبطبائي الى إدارة 

التوعية واإلرشاد الديني.

حنان عبداملعبود ـ عبدالكرمي العبداهللا

كشف مصدر مطلع في وزارة الصحة عن 
تصور جديد تعتزم الوزارة تطبيقه للعاملني 
فــي القطــاع الصحي مــن املخالطني حلاالت 
اإلصابة بڤيروس كورونا فيما يخص فترات 
احلجر الصحي. وأوضح املصدر ان العاملني 
في الهيئة الطبية من أطباء وممرضني وفنيني 
ومفتشــي صحة إذا جاءت نتيجة املسحات 
سلبية يتم عزلهم باملنزل ملدة ٧ أيام من تاريخ 
آخــر مخالطة للحالة اإليجابية ثم يعاودون 

العمل، وان كانت النتيجة إيجابية يتم العزل 
ملدة ١٠ أيام من تاريخ املسحة. من جانب آخر، 
تعكف الوزارة حاليا على وضع آلية لتحديد 
الوضع الوظيفي ملوظفيها الذين لم يتمكنوا من 
العودة خالل فترة أزمة ڤيروس كورونا. وقد 
جاء هذا نظرا لورود العديد من االستفسارات 
مــن املناطق الصحية واإلدارات املركزية عن 
آلية التعامل مع املوظفني الذين لم يتمكنوا من 
العودة خالل فترة العطلة الرسمية والراحة 
التي كانت مقررة خالل فترة مواجهة ڤيروس 

كورونا وتوفيق وضعهم الوظيفي.

عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» 
انه على الرغم من مرور أسبوع على بدء العام 
الدراســي اجلديد وانتظام اإلدارات املدرسية 
مبختلف مراحلها التعليمية في الدوام، إال ان 
وزارة التربيــة حتى اآلن لم تنته من طباعة 
الكتب الدراسية التي من املفترض ان توزع 
على املدارس خالل هذه الفترة متهيدا لتسليمها 
للطلبة في أول يوم دراسي في ٤ أكتوبر املقبل، 
مشــيرة الى أنهــا اعتمدت فقــط على وضع 
الكتب بنظام الـ PDF على موقعها اإللكتروني.
وأوضحــت املصــادر ان وزارة التربيــة 

خاطبت وزارة اإلعالم يوم ١٦ أغسطس املاضي 
في كتاب، حصلت «األنباء» على نسخة منه، 
تعلن من خالله عن طرح ممارسة «محدودة» 
بشــأن طباعة وتوريد كتب مدرسية حلاجة 
قطاع البحوث التربوية واملناهج طبقا للشروط 
واملواصفات الفنية الواردة في وثائق املمارسة.

من جانــب آخر، أوقف ڤيــروس كورونا 
العمل في إدارة املوارد البشرية بوزارة التربية 
بعد اكتشاف ٤ حاالت مصابة بالڤيروس بني 

موظفي اإلدارة.
وذكرت مصادر تربوية أن الوزارة قامت 
بتعقيم اإلدارة بالكامل في الدور السادس ومت 

إغالقها ملدة يومني مقبلني.

الكندري لـ «املخازن» والعازمي لـ «احلضانات اخلاصة» واملطيري لـ «تنمية املجتمع»

«الصحة» ُحتدد الوضع الوظيفي ملن لم يتمكنوا من العودة

إصابة ٤ موظفات بـ «كورونا» في إدارة املوارد البشرية بالوزارة

«اخلائن» كتاب فضائح ترامب واحتقاره السود.. بتوقيع كوهني
عواصــم ـ وكاالت: مــن 
الفضائــح األخالقيــة فــي 
نوادي الس فيغاس اجلنسية 
ومرورا باالحتيال الضريبي 
والصفقــات مع املســؤولني 
االحتــاد  مــن  الفاســدين 
إلى  الســابق،  الســوڤييتي 
احتقــاره األقليــات وذوي 
األصــول األفريقية، يعتزم 
ـ احملامــي  مايــكل كوهــني 
الســابق للرئيس األميركي 
دونالد ترامب ـ الكشف عن 
جوانب خفية لم يتطرق إليها 
من ســبقوه ممن ألفوا كتبا 
حــول الرئيس، مؤكــدا أنه 
لم يكن «مجرد شــاهد على 
صعود الرئيــس، لقد كنت 
مشاركا نشطا ومتحمسا».

في املذكرات التي عنونها 
بـ «اخلائن» يكشف كوهني 
عــن «غــش ترامــب فــي 
االنتخابات بتواطؤ روسي، 
ألنه مستعد لفعل أي شيء 
من أجــل الفــوز، كان ذلك 
دائما منوذج أعماله وأسلوب 

حياته». وفي خضم االنقسام 
العرقــي الــذي تعاني منه 
الواليات املتحدة على بعد أقل 
من شهرين من االنتخابات، 
اتهــم مؤلف الكتــاب الذي 
يقضــي في الســجن حكما 
بـ ٣ ســنوات الرئيس بنبذ 
األقليات العرقية، ويعتبرهم 
«مثل الســود.. هــم أغبياء 
جــدا بدرجة ال تســمح لهم 

بالتصويت لترامب».
وأضاف كوهني أن ترامب 
احتقــر الزعمــاء العامليــني 
السود، ومنهم زعيم جنوب 
أفريقيا الســابق نيلســون 
مانديال، وحتدث عنه بألفاظ 
بذيئة ووصفه بأنه «لم يكن 
زعيما»، وقال «أخبرني عن 
دولة واحدة يديرها شخص 
أسود ليست خربة. جميعها 
مراحيض..»، على حد قول 

كوهني.
ويذيــل كوهــني كتابــه 
بالقول «هذا كتاب ال يريدك 
رئيس الواليات املتحدة أن 

تقرأه». وردت املتحدثة باسم 
البيت األبيض كيلي ميكانني 
بالتشــكيك فــي مصداقيــة 
كوهــني، وقالــت ميكاننــي 
فــي بيــان «مايــكل كوهني 
محام مجرم ومشطوب من 
جدول احملامني وكذب على 

الكونغرس. 
فقــد مصداقيتــه  لقــد 
متاما، وال غرابة في أن نرى 
محاولته األخيرة لالستفادة 

من األكاذيب».
ويتزامــن ذلك مع جتدد 
االحتجاجــات في بورتالند 
إحياء ملــرور ١٠٠ يوم على 
اندالع أولى التظاهرات التي 
نظمتها حركة «حياة السود 
مهمة» املناهضة للعنصرية 
وعنــف الشــرطة. وأوقفت 
الشرطة األميركية عشرات 
واســتخدمت  األشــخاص 
الغاز املسيل لتفريق مئات 
املتظاهرين، الذين وصفتهم 

باملشاغبني.

وصفهم بـ «األغبياء ودولهم مراحيض» .. و«بورتالند» ُحتيي ١٠٠ يوم على بدء االحتجاجات املناهضة للعنصرية وعنف الشرطة

غالف كتاب «اخلائن» تأليف مايكل كوهني محامي ترامب

قانون االطالع: ١٠ حاالت يحظر فيها الكشف عن املعلومة
مرمي بندق 

أصبح قانون حق االطالع 
نافذا بعد نشــره في اجلريدة 
الرسمية (الكويت اليوم) والذي 
يعطي النيابة العامة اختصاص 
التحقيق والتصرف واالدعاء 
في جميع اجلرائم املنصوص 

عليها في هذا القانون.

لكــن القانــون ينص على 
١٠ حاالت يحظر فيها الكشف 
عن املعلومة أهمها، إذا كان هذا 
الكشف ميس األمن الوطني أو 
األمن العام أو القدرات الدفاعية، 
وتشمل األسلحة والتكتيكات 
واإلســتراتيجيات والقــوات 
والعمليات العســكرية إضافة 
الى املعلومات االستخباراتية 

واالتصاالت واملراسالت الدولية 
ذات الصلة بالشؤون الدفاعية 
والتحالفــات العســكرية. كما 
يحظر الكشــف عــن املعلومة 
إذا تقــررت الســرية مبوجب 
الدســتور أو القانون أو قرار 
من مجلس الوزراء، أو إذا كان 
يــؤدي الى التأثير على ســير 
العدالــة أو ضرر بالغير أو إذا 

كانــت املعلومة تخص احلياة 
اخلاصة أو الطبية أو األحوال 
الشخصية أو إذا كانت املعلومة 

تتضمن سرا جتاريا. 
العقوبات  القانــون  وحدد 
بالســجن مــدة ال تزيــد على 
ســنتني وبغرامــة ال جتاوز ٣ 
آالف دينار أو بإحدى العقوبتني 
لكل موظف مختص امتنع عن 

تقــدمي املعلومة ملقــدم الطلب 
بغير مســوغ قانونــي أو كل 
موظف مختص أعطى معلومة 
غير صحيحة ملقدم الطلب أو 
مــن اتلــف عمــدا الوثائق أو 
املستندات اخلاصة باملعلومات 
املقررة مبوجب هذا القانون أو 

أي قانون آخر.

السجن سنتان والغرامة ٣ آالف دينار عقوبة املمتنعني عن تقدمي املعلومة أو اإلدالء مبعلومة غير صحيحة

نص قانون االطالع ص٦

التفاصيل ص٧

التفاصيل ص١٨

التفاصيل ص١٨

دراسة إماراتية تؤكد أن فحص اللعاب يغني عن مسحة «كورونا»
عواصــم ـ وكاالت: أنهــى 
باحثون في إمارة دبي دراسة 
حول فعالية استخدام اللعاب 
كبديل فاعل عن مسحة األنف 
للكشف عن ڤيروس كورونا 
املستجد. وقال مسؤولون في 
جامعة محمد بن راشد للطب 
والعلوم الصحية، التي أجرت 
الدراسة، إن هذه الدراسة تعد 
األولــى علــى مســتوى دولة 
اإلمارات والشرق األوسط، وقد 
شارك فيها خبراء من كل من 
اجلامعة وهيئة الصحة بدبي 
ومختبرات يونيالبس العاملية 
ومستشــفى كليفالند كلينك 
بأبوظبــي وجامعة نيويورك 
أبوظبي. وشملت الدراسة ٤٠١ 
شخص بالغ، وأظهرت النتائج 
جنــاح الفحص في الكشــف 
عن احلمــض النووي الريبي 
للڤيــروس في عينات اللعاب 
بنسبة حساســية تبلغ ٧٠٪ 

ونوعية تبلغ ٩٥٪.
فــي هــذه األثنــاء، أضاف 

ألفا بحســب إحصــاء جامعة 
جونز هوبكنز. ومع تسجيلها 
أكثر من ٦ ماليني وربع املليون 
إصابة، وما يقارب الـ ١٩٠ ألف 

املوســمية، حيــث تتشــابه 
أعراض املرضني كثيرا.

ويقول مدير مركز السيطرة 
على األمراض والوقاية منها، 
في حديث لشبكة «جاما»، «قد 
يكون هذا اخلريف والشــتاء 
من أكثر أوقات الصحة العامة 
تعقيــدا لدينا، حيث ســيأتي 
هذان الڤيروســان في الوقت 
ذاته». من جهته، أكد األستاذ 
املســاعد في الطب فــي كلية 
الطب بجامعة نورث وسترن، 
واختصاصي الرعاية احلرجة 
الرئوية في مستشفى نورث 
وســترن ميموريــال بنيامني 
سينغر إنه «غير متفائل بشأن 

موسم اإلنفلونزا املقبل».
وأشار سينغر إلى أنه من 
الصعب التمييز بني اإلنفلونزا 
ـ ١٩»،  املوســمية و«كوفيــد 
موضحا أن فقدان حاسة الشم 
هو أحد الفروقات القليلة بني 

أعراض الڤيروسني.

وفاة، جتهد الواليات املتحدة 
لتجنب السيناريو املرعب في 
هذا الشتاء، عبر تكثيف حمالت 
التطعيــم بلقــاح اإلنفلونــزا 

اإلصابات تبلغ ٢٧ مليونًا وأميركا جتهد لتجنّب السيناريو املرعب

طفل يشاهد عينات من لقاح سينوفاك في معرض الصني التجاري في بكني أمس        (ا.ف.پ)

الڤيروس مليونــا جديدا الى 
قائمة إصاباته التي طالت نحو 
٢٧ مليون شخصا حول العالم، 
فيما جتاوزت وفياته الـ ٨٨٠ 
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«قوة اإلطفاء العام» حتّل محّل «اإلدارة العامة لإلطفاء»
أمير زكي

صدر قانون رقم ١٣ لسنة 
٢٠٢٠ بشــأن قــوة اإلطفاء 
العام، حيث تنشأ قوة نظامية

غير مسلحة تسمى «قوة اإلطفاء 
العام» حتل محل اإلدارة العامة 
لإلطفاء، وتتبع الوزير املختص، 
وتكــون لها ميزانيــة ملحقة 

بامليزانية العامة للدولة.
ويتولى قيادة قوة اإلطفاء 
العام رئيس برتبة فريق على 
األقل ممن له مدة خدمة ال تقل 
عن ٢٠ عاما باإلطفاء، ويكون 
مسؤوال عن تنفيذ السياسات 
تنفيذا  التي تصدر  والقرارات 
نائب  له  القانون، ويكون  لهذا 

بناء على  بتعيينهم مرســوم 
الوزيــر املختص.  ترشــيح 
ويصدر الوزير املختص قرارا 

بنقل أعضاء قوة اإلطفاء باإلدارة 
العامة لإلطفاء إلى قوة اإلطفاء 
العام بذات أوضاعهم ودرجاتهم 
ومزاياهــم الوظيفيــة للرتب 
املعادلــة لدرجاتهم التي كانوا 
يشغلونها. كما يصدر الرئيس 
القرارات التي تتضمن شروط 
وقواعد السالمة الواجب توافرها 
في مختلف األنشطة الصناعية 
والتجارية والزراعية واملهنية 
واحلرفيــة واألعمال واملباني 
السكنية واحملالت واملنشآت 
مبا يكفــل حمايــة األرواح 
واملمتلــكات العامة واخلاصة، 
وحتديد اإلجراءات والتدابير 
الوقائية مــن أخطار احلرائق 

والكوارث.

مبنى اإلدارة العامة لإلطفاء

أو أكثر برتبة لواء على األقل 
ممن لهم خدمة باإلطفاء ال تقل 
التفاصيل ص٥عن عشــرين عاما، ويصدر 


