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  إلدارة اجلودة

غير مخصص للبيع

معاجلة رواتب «التعويضات» والصرف قاب قوسني
مجلس الوزراء: دوام املوظفني في «اخلامسة» أكثر من ٥٠٪.. واستثناء مرضى «كورونا» واحلوامل أو غيرهم بيد «الصحة»

«البلدي»: ٢٫٦٣٠ مليون م٢ أراض
إسكانية بديلة للمعسكرات في اجلهراء

تسليم كتب االبتدائية واملتوسطة خالل أسبوعني٤٣٩ من الكوادر الطبية الباكستانية بالكويت قريبًا
«التربية»: كتب املرحلة الثانوية جاٍر توزيعها على املدارسستتم االستعانة بخدماتهم على بند «اللوكم» ملدة ٦ أشهر

بداح العنزي 

أقــر املجلس البلــدي في جلســته العادية 
امس برئاسة أسامة العتيبي تخصيص أرض 
املعســكرات البالغة مساحتها٢٫٦٣٠ مليون م٢ 
أراضي إســكانية وتسليمها للمؤسسة العامة 
للرعايــة الســكنية خــالل ٣ ســنوات بدال من 
الوقت املقترح السابق ٨ سنوات. وأقر املجلس 

٥٠٠٠٠٠م٢ موقعا متكامال حلراج السيارات على 
طريق الســاملي. كما مت تشــكيل جلنة تقصي 
حقائــق ملعاجلة أوضاع النظافة في البالد من 
األعضاء م.مها البغلي، م.عبدالســالم الرندي، 
وأحمد هديان. ووافق املجلس على قيام البلدية 
مبخاطبة احلرس الوطني لتســلم موقع حجز 
السيارات بالنعامي والذي يشهد حوادث سرقات 

متكررة.

حنان عبد املعبود - عبدالكرمي العبداهللا

في الوقــت الذي كلف فيه مجلس الوزراء 
االدارة العامة للطيران املدني بالتنســيق مع 
وزارة الصحة لنقل الطواقم الطبية من باكستان 
الى الكويت، أكدت مصادر صحية مطلعة في 
تصريح خاص لـــ «األنباء»، أن عدد الطواقم 
الطبية التي متت االستعانة بها ملساندة الكوادر 
الطبية الوطنية في مواجهة ڤيروس كورونا 

٤٣٩، موزعني علــى ٩٦ طبيبا، و٢٨٠ ممرضا 
باإلضافة الى ٦٣ فنيا. وذكرت املصادر ذاتها انه 
ستتم االستعانة بخدماتهم على بند «اللوكم» 
ملدة ٦ أشهر قابلة للتمديد اذا دعت احلاجة لذلك.

من جهة أخرى، شكلت وزارة الصحة فرقا 
لتقدمي الدعم النفسي للمتضررين من جائحة 
كورونا من أجل معاجلة التأثيرات النفســية 

الناجتة عن اإلصابة بالڤيروس. 

عبدالعزيز الفضلي

تأكيدا ملا نشرته «األنباء» في عددها أمس، 
أعلنت وزارة التربية انه بالفعل لم يتم االنتهاء 
من طباعة كتب املرحلتني االبتدائية واملتوسطة 
للعــام الدراســي اجلديد، بينما كتــب املرحلة 
الثانوية جار توزيعها على املدارس. وقال الوكيل 
املساعد لقطاع البحوث التربوية واملناهج بوزارة 
التربية صالح دبشــة إن اســتعدادات القطاع 

للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ تسير وفقا للخطة 
املوضوعة، فمن حيث جتهيز الكتب الدراسية 
فقد مت االنتهاء من طباعة كتب املرحلة الثانوية 
بالكامل وجــار توزيعها على املدارس من قبل 
اجلهة املختصة، أما عن كتب املرحلتني االبتدائية 
واملتوســطة فأوضح دبشة انه سيتم االنتهاء 
من طباعتها وتســليمها في غضون أسبوعني، 
وتوزع علــى املدارس ويتســلمها الطلبة قبل 

بدء الدراسة.

نصف مليون م٢ ملوقع حراج السيارات بالساملي

التفاصيل ص١٠

التفاصيل ص١٨

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد متسلما نسخة من التقرير السنوي الثامن واألربعني للسنة املالية 
٢٠١٩ /٢٠٢٠ من محافظ البنك املركزي د. محمد الهاشل                 (كونا)

نائب األمير  تسّلم التقرير السنوي  الـ ٤٨ للبنك املركزي 
والهاشل: «املركزي» مستمر بجهوده لتعزيز منو االقتصاد الوطني 

عادل الصانع
عبدالكرمي تقي وناصر الدوسري وأنس ميرزا في لقطة جماعية 
من أمام مشروع الطاقة الشمسية                   (أحمد علي)

«الكويتية»: عادل الصانع رئيسًا 
تنفيذيًا بالوكالة

عبدالكرمي تقي: «الصناعة» وافقت على إقامة أكبر مشروع لتصنيع خاليا 
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وضحة الثويني وختام العنزي وربيعة السليمان  (زين عالم)

ليونيل ميسي في التدريبات بعد طول انتظار

ديوكوفيتش يواسي «حكمة اخلطوط» قبل استبعاده

موجهو خدمة اجتماعية لـ «األنباء»: ُنطالب 
بإقرار كادرنا اخلاص أسوة بزمالئنا

أخيرًا.. ميسي في تدريبات برشلونة

ديوكوفيتش يعتذر رغم استبعاده 
من «فالشينغ ميدوز» 

خبراء لـ «األنباء»: نرفض عودة احلظر 
من جديد .. هل تريدون إطالق رصاصة 
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ملشاهدة الڤيديو

الوباء يستأنف تفشيه في أوروبا.. والهند ثاني أكثر دولة تضرراً بعد أميركا

تالميذ إسبان برفقة ذويهم ينتظرون دخول احدى املدارس في بيلباو بعد انتهاء االجازة الصيفية               (رويترز)

وكاالت: أعلن وزير الصحة 
البريطانــي مات هانكوك أن 
احلكومة البريطانية تأمل في 
التوصل إلى لقاح ضد ڤيروس 
كورونا املستجد نهاية العام 
احلالي أو مطلع العام املقبل. 
وفي الصــني يأمــل منتجو 
لقاحات شركتي «سينوفاك 
بايوتك» و«ســينوفارم» أن 
تتم املوافقة عليها بعد انتهاء 

العالم بعد الواليات املتحدة 
مــن حيــث عــدد اإلصابات، 
مســجلة أمس أكثر من ٤٫٢ 
ماليــني إصابة مــن أصل ما 
يزيــد علــى ٢٧ مليونا على 
مستوى العالم. وفي العديد 
من الدول، حيــث كان يبدو 
تفشي الوباء مستقرا، شهد 
عدد اإلصابات اجلديدة ارتفاعا 
مقلقا خصوصا في أوروبا، 

تزامنــا مــع عــودة الطالب 
إلــى املــدارس واجلامعــات 
واملواطنــني الــى العمل بعد 

العطلة الصيفية.
ويستأنف الوباء تفشيه 
أيضا في فرنسا مع قرابة ٢٥ 
ألف إصابة خالل ثالثة أيام، 
وسجلت الذروة اجلمعة مع 

تسعة آالف إصابة.

جتارب املرحلة الثالثة قبل 
نهاية العام. وأعلنت شركة 
«سينوفارم» أنها تتوقع أن 
تســتمر األجســام املضادة 
التي يوفرهــا لقاحها ما بني 
سنة وثالث سنوات، رغم أن 
النتيجة النهائية لن تعرف إال 
بعد انتهاء التجارب. في هذه 
األثناء جتاوزت الهند البرازيل 
لتصبح الدولــة الثانية في 

إضافة «أبناء الكويتيات» إلى قانون «ذوي اإلعاقة»
رشيد الفعم

شــؤون  جلنــة  أحالــت 
األشــخاص ذوي اإلعاقة إلى 
مجلــس األمــة تقريرها الذي 
أدرج على جدول أعمال اجللسة 
العادية املقرر عقدها الثالثاء 
١٥ اجلاري، وتنشره «األنباء»  
عن االقتراحات بقوانني بتعديل 
بعض أحــكام القانون رقم ٨ 
لســنة ٢٠١٠ في شأن حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
ويهدف القانون إلى إلزام 
احلكومــة بتوفيــر اخلدمات 

الكويتيني، كما تســري على 
أبنــاء الكويتية مــن أب غير 
كويتــي، وذلــك فــي حــدود 
الرعاية الصحية والتعليمية 
واحلقوق الوظيفية، وعلى األم 
الكويتيــة املكلفة برعاية ابن 
ذي إعاقة من أب غير كويتي. 
وألزم القانون احلكومة باتخاذ 
جميــع الترتيبــات اإلداريــة 
والتنظيميــة املطلوبة لدمج 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة في 
مراحل التعليــم مبا يؤهلهم 
لالندماج في املجتمع، كما تعمل 
على توفير الدعم الالزم لرعاية 

واملوظفة من ذوي اإلعاقة أو 
املوظف واملوظفة ممن يرعى 
شــخصا مــن ذوي اإلعاقــة 
تخفيض ساعات العمل بواقع 
ساعتني يوميا مدفوعة األجر. 
كما يكون للموظف أو املوظفة 
مــن ذوي اإلعاقة املتوســطة 
أو الشديدة أو املكلف برعاية 
شــخص مــن ذوي اإلعاقــة 
املتوســطة أو الشديدة احلق 
فــي أي مكافأة نهايــة خدمة 
متنحهــا اجلهــات احلكومية 
دون النظر إلى عدد ســنوات 

اخلدمة. 

املوهوبني من األشخاص ذوي 
اإلعاقة. وألزم القانون جميع 
اجلهات الرســمية في الدولة 
باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 
أندية ومراكز  إقامــة  لضمان 
لألنشطة الرياضية والثقافية 
والترفيهية متخصصة لذوي 
اإلعاقة في جميع احملافظات، 
على أن يختار الشــخص ذو 
اإلعاقــة مكتمــل األهليــة من 
يتولى تقــدمي الرعاية له من 
بني الزوج أو الزوجة أو األقارب 

حتى الدرجة الثالثة. 
القانــون املوظف  ومنــح 

في حدود الرعاية الصحية والتعليمية واحلقوق الوظيفية.. حق التقاعد لألم الكويتية املكلفة برعاية ابن ذي إعاقة من أب غير كويتي

اإلرشادية والوقائية والعالجية 
والتأهيلية للحد من أســباب 
اإلعاقــة قبــل وأثنــاء احلمل 
وبعد الوالدة. وألزمت اإلضافة 
اجلديدة ابتعاث العدد الالزم 
لكل نــوع من أنــواع اإلعاقة 
لتأهيلهــم عامليــا خاصة في 
املجاالت النادرة إليجاد كوادر 
وطنية متخصصة، فضال عن 
إلــزام احلكومــة بالعمل على 
توفيــر الدعم الــالزم لرعاية 
املوهوبني من األشخاص ذوي 
اإلعاقة، على أن تسري أحكام 
التفاصيل ص ٩القانون على ذوي اإلعاقة من 

لندن وبكني تأمالن بلقاح ضد «كورونا» نهاية العام

مرمي بندق

ر مجلس الوزراء عن خالص التهاني لصاحب  عبَّ
الســمو األمير الشــيخ صباح األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، مبناسبة الذكرى السادسة لتسمية سموه 
قائدا للعمل اإلنساني والكويت مركزا للعمل اإلنساني 
من قبل األمم املتحدة، وذلك عرفانا مبا قدمه ويقدمه 
سموه للعالم أجمع من عطاء متواصل في ريادة العمل 
اخليري الكويتي ومساعدة اإلنسان في كل مكان، 
داعيا املولى عز وجل أن مين على ســموه، حفظه 
اهللا ورعاه، بالشفاء العاجل وأن يعيده إلى أرض 
الوطن ملواصلة مسيرة البناء والتقدم في البالد.

واطلع املجلس علــى توصية اللجنة الوزارية 
لطــوارئ ڤيــروس كورونا، وقــرر تكليف اإلدارة 
العامة للطيران املدني بالتنسيق مع وزارة الصحة 
بنقــل الطواقم الطبيــة املتخصصة من جمهورية 
باكستان اإلسالمية الى الكويت. وعبر املجلس عن 
استيائه إزاء بعض املظاهر السلبية والتهاون في 
تطبيق االشتراطات الصحية في التباعد اجلسدي 
وارتداء الكمام وغيرها، محذرا من النتائج واآلثار 
التي تترتب على هذا التهاون والتي تعود بالضرر 
على اجلميع وتؤدي إلى انتشار املرض والعدوى.
 ودعــا املواطنني واملقيمني الى عدم التهاون في 
تطبيق االحترازات واإلجراءات الوقائية الصادرة 
من الســلطات الصحية مبا في ذلك تغطية األنف 
والفم واملســافات اآلمنة والتجمعــات في احلدود 

البديل املناســب. هذا، وقالت مصادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـــ «األنباء» إنه متت معاجلة 
قضية تأخــر صرف رواتب العاملــني في الهيئة 

العامة للتعويضات.
وأوضحت املصادر أنه متت دراسة أسباب تأخر 
الرواتــب في اجتماع عقد أمس بحضور القياديني 

من اجلهات املختصة وعلى رأسها وزارة املالية.
وبينت املصادر انه بناء على نتائج هذا االجتماع 
ســتقوم وزارة املاليــة اليــوم ببلــورة اإلجراءات 

التنفيذية املطلوبة لصرف الرواتب املتأخرة.
بدورها، ذكرت مصادر أخرى ان املعاجلة التي 
تشــمل العاملني الذين التحقوا بوزارة املالية بعد 
قرار إلغاء الهيئة العامة للتعويضات ستشمل أيضا 
العاملــني التابعني لهم في مكتبهم بجنيڤ عن كل 

الرواتب املتأخرة.
وحول استثناءات املوظفني من الدوام عند إقرار 
املرحلة اخلامســة، قالت مصادر مختصة: بحسب 
ما هو موضح في املرحلة اخلامسة من قبل مجلس 
الوزراء للعودة للحياة الطبيعية، من األهمية ذكر ان 
خطة العودة املعتمدة من مجلس الوزراء للمرحلة 
اخلامســة نصت على ان مقــار العمل في اجلهات 
احلكومية والقطاع اخلاص ستكون أكثر من ٥٠٪.

وردا على سؤال حول استثناء مرضى «كورونا» 
والسيدات احلوامل، أجابت املصادر بأن أي استثناءات 
لفئات معينة مثل السيدات احلوامل ومرضى كورونا 

أو غيرهم بيد وزارة الصحة.

املتاحة، باعتبارها سالما وأمانا وصحة للجميع.
من جهــة أخرى، أصدر رئيــس مجلس إدارة 
شــركة اخلطوط اجلوية الكويتيــة اجلديد علي 
الدخان قرارا بإنهاء عقد الرئيس التنفيذي للشركة 
كامــل العوضي اعتبارا من أمس، وتكليف عضو 
مجلــس االدارة عادل الصانــع مبنصب الرئيس 
التنفيذي للشركة بصفة مؤقتة حتى يتم اختيار 

سمو الشيخ صباح اخلالد مترئسا االجتماع األسبوعي ملجلس الوزراء أمس 
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احلجرف يستنكر «حتريض ومغالطات» 
فصائل فلسطينية ضد دول التعاون

أعرب األمــني العام ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
د.نايف احلجرف عن استنكاره 
ملا صدر من بعض املشاركني في 
اجتماع األمناء العامني للفصائل 
الفلســطينية والــذي عقد يوم 
اخلميس ٣ سبتمبر ٢٠٢٠ من لغة 
التحريض والتهديد واملغالطات 
غير املسؤولة جتاه دول مجلس 

التفاصيل ص٨د.نايف احلجرفالتعاون.  التفاصيل ص١٨ التفاصيل ص٥

ٍ
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