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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

«٥ دوائر بصوتني».. بصفة االستعجال الثالثاء املقبل
سامح عبداحلفيظ ـ سلطان العبدان

عبدالعزيز املطيري

مع انتهاء دور االنعقاد الرابع واالخير 
من الفصل التشــريعي اخلامس عشر 
ملجلس االمــة وقرب موعد االنتخابات 
البرملانية برزت على ســطح الســاحة 
السياســية قضيــة تعديــل قانــون 
االنتخابات من جديد لتفرض نفســها 
واقعيــًا في أروقة املجلس امس، حيث 
أعلــن النائب د.عادل الدمخي أنه تقدم 
امس ومعه ٩ نواب برسالة إلى رئيس 
مجلس األمة مــرزوق الغامن إلدراجها 

على جــدول أعمــال اجللســة القادمة 
بشأن سحب االقتراح بقانون بتعديل 
قانون االنتخاب «٥ دوائر بصوتني» من 
اللجنة وإدراجه على جدول اعمال جلسة

٢٠ اجلاري. وبني أن هذا االقتراح قدمه مع 
النواب محمد هايف ومحمد املطير ونايف 
املرداس، الفتا إلى أن االقتراح يهدف إلى 
تعديل النظام االنتخابي ليصبح صوتني 
بدال من صوت واحد. وذكر أن املقترح 
عندما ُقّدم كان يهدف إلى أن تنتخب كل 
دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن 
يكون لكل ناخب حــق اإلدالء بصوته 
ملرشحني اثنني في الدائرة املقيد بها ويعد 

التصويت باطــًال ألكثر من هذا العدد. 
وأوضح ان اللجنة املختصة لم تلتزم 
برفــع تقريرها عن االقتراح املقدم منذ

١٥ يناير ٢٠١٧، مضيفا أن رئاسة املجلس 
لم تســتجب لطلب عقد جلسة خاصة 
لالقتراحات املتعلقة باالنتخابات. وفي 
السياق ذاته قال النائب عبداهللا الكندري 
لـ«األنباء» انه قدم ايضا رسالة واردة 
الى املجلس يطلب فيها استعجال نظر 
اقتراحه اخلاص بتعديل قانون االنتخاب 
والذي قدمه مع اسامة الشاهني ود. بدر 
املال وعمر الطبطبائي ومحمد هايف بـ«٥ 

دوائر وصوتني» ايضا.

الدمخي أعلن تقدمه و٩ نواب برسالة واردة لسحب االقتراح بقانون ومناقشته في جلسة ٢٠ اجلاري.. وعبداهللا الكندري قدم طلباً مماثالً 

«مجلس القضاء» يعتمد العجيل رئيسًا وبورسلي نائبًا.. 
والثنيان لـ «الكلية».. وأبو صليب عضواً في املجلس بقوة القانون

املتحدث باسم «الصحة» د.عبداهللا السند لدى تلقي التطعيم الشتوي

املستشار محمد بو صليباملستشار عبداللطيف الثنيان

املوظفون املبتعثون للدراسة في اخلارج قد يفقدون وظائفهم
مرمي بندق

قالت مصــادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
إن املوظفني املبتعثني من قبل 
ديوان اخلدمة املدنية للدراسة 
في اخلارج والذين استكملوا 
الدراسة وتســلموا الشهادات 
الدراسية من جامعات في بعض 
الواليــات األميركية مهددون 
بفقدان وظائفهم في احلكومة. 
وأوضحت املصادر أن هؤالء 
املوظفني موجودون في واليات 

ال توجد فيها مكاتب ملؤسسة 
اخلطــوط اجلويــة الكويتية 
حيــث مت إغالق هــذه املكاتب 
بعد قرار وقف رحالت الطائرات 
الكويتية. وتابعت املصادر: ان 
اللوائح تلزم هؤالء املبتعثني 
بالعودة على «الكويتية» خالل 
مدة أقصاها شهران من انتهاء 
دراستهم بحسب شروط ديوان 
اخلدمة املدنية، وإال لن يكون 
من حقهم العودة إلى وظائفهم 
التي كانوا يعملــون بها قبل 
االبتعــاث. وأضافت املصادر 

أنه حسب التعليمات املطبقة 
اآلن ال يوجــد مــا ينص على 
تعويضهــم عن ثمــن التذاكر 
في حالة استخدام أي طيران 
آخر غير «الكويتية». وأهابت 
املصادر بديوان اخلدمة املدنية 
مخاطبة مجلس الوزراء إليجاد 
مخرج يضمن عودة آمنة لهؤالء 
املوظفني في الوقت املناســب 
لتسلم وظائفهم أو تعويضهم 
عن تكلفة ثمن العودة في حال 
حتملوا ذلك. من جانبها، قالت 
مصــادر مطلعــة فــي ديوان 

اخلدمــة املدنية لـــ «األنباء»، 
إن املكاتب الثقافية هي اجلهة 
املسؤولة عن املوظفني الدارسني 
في اخلارج وتوفير التذاكر لهم 
وليس ديوان اخلدمة املدنية، 
واخلطــوط اجلوية الكويتية 
حســب القانون تعتبر الناقل 
الوطنــي الرســمي، لذلــك إذا 
اجلويــة  اخلطــوط  كانــت 
الكويتية ليست لديها خطط 
إلعادتهم لتســلم عملهم بعد 
انتهائهم من الدراسة فإنه عادة 
تتولى املكاتب الثقافية توفير 

تذاكر على شــركات الطيران 
األخرى املالئمة بالتنسيق مع 
الكويتية، مشددة على أن كل 
ذلك ال يخضع ملسؤولية ديوان 
اخلدمة املدنية. وردا على سؤال 
حول مدى صحة مهلة الشهرين 
التــي بعدهــا يفقــد املبتعث 
حقه القانوني في العودة إلى 
وظيفتــه احلكوميــة، أجابت 
املصادر: نعم الالئحة حددت 
شهرين فقط كحد أقصى لعودة 
املبتعث بعد انتهاء دراســته 

لتسلم وظيفته. 

علــى  املصــادر  وأكــدت 
ضــرورة أن يلتزم املوظفون 
املبتعثون بهذه املهلة خصوصا 
أنه ليس مطلوبا منهم حتمل 
قيمة تذكــرة العودة والدولة 

متكفلة بذلك.
وقالت املصادر: هذا النظام 
مطبق منذ أكثر من ٢٠ سنة، 
وأي مكان بالعالم ال تصل إليه 
«الكويتية» يتم بالتنسيق مع 
املكاتب الثقافية و«الكويتية» 
توفير تذاكر على طائرات أخرى 

للمبتعثني مثل كندا.

تسلموا الشهادات من جامعات في واليات أميركية أغلقت فيها مكاتب «الكويتية».. والديوان لـ «األنباء»: املكاتب الثقافية مسؤولة عن توفير تذاكر بديلة 

«احملاسبة» يوافق على التعاقد مع GAVI لتوفير لقاح كورونا
يغطي خمس السكان وبتكلفة ٥٫٥ ماليني دينار.. وبواقع جرعتني لكل فرد بقيمة ٦٫٥ دنانير

«ديوان اخلدمة» لـ «األنباء»: 
مستاؤون من «التربية»

«التجارة»: إحالة املوظف املسؤول عن تغيير 
تواريخ قرارات نقل «إدارية» إلى التحقيق

مرمي بندق 

كشفت مصادر مطلعة في ديوان اخلدمة املدنية لـ «األنباء»، 
عن استياء القياديني بالديوان من وزارة التربية بسبب ادعاء 
أحد املوظفــني العاملني لدى وزارة التربيــة أن األنظمة اآللية 

اخلاصة بالديوان «عطالنة».
وقالت املصادر إنه ال صحة اطالقا ملا يردده بعض املوظفني 
من أن األنظمة اآللية اخلاصة بديوان اخلدمة املدنية ال تعمل، 
فأنظمتنــا تعمــل بكفاءة ودقــة عالية وال نتســبب في تعطل 
معامــالت املواطنني واملقيمني الــواردة إلينا من وزارة التربية 

أو أي جهة حكومية أخرى.  
وأضافت املصادر: نطلب من وزارة التربية إحالة أي موظف 
ادعــى أن أنظمة الديوان «عطالنة» الــى التحقيق فورا ملعرفة 
األســباب احلقيقية التي أدت إلى هذا االدعاء الباطل وتســبب 
في تعطيل مصالح املراجعني بناء على ادعاءات كاذبة وال متت 

إلى الواقع بأي صلة.

أكــدت وزارة التجارة والصناعــة التزامها الكامل واحترامها 
وتطبيقها جلميع قرارات مجلس الوزراء وتعاميم ديوان اخلدمة 
املدنية. وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنها ملتزمة مبا صدر من 
قرار من مجلس الوزراء بشأن وقف النقل في الوظائف اإلشرافية 
باجلهــات احلكومية والهيئات واملؤسســات العامة اعتبارا من

٥ اجلاري. وحول ما يتداول عن «شبهة تزوير» في تاريخ قرارات 
نقل إدارية، قالت الوزارة ان القرارين املعنيني هما تدوير ملديرين 
في داخل القطاع نفسه وليسا ترقية، حيث ان الوزارة خاطبت 
الديوان يوم ٥ أكتوبر، ووصلت املوافقة على النقل من الديوان 
في اليوم التالي لها في ٦ أكتوبر، ثم صدر قرار النقل في تاريخ 
٧ أكتوبر، وبعد البحث والتحري تبني أن املوظف املسؤول عن 
اخلتم على القرار وضع ختما بتاريخ ٤ أكتوبر، رغم أن تاريخ 
صدوره ٧ اجلاري، فتم استدعاؤه وحتويله إلى جلنة حتقيق.

وأشــارت «التجارة» إلى مخاطبة ديوان اخلدمة املدنية مرة 
أخرى، مشددة التزامها الكامل واحترامها وتطبيقها جميع قرارات 
مجلــس الوزراء وتعاميم ديــوان اخلدمة املدنية، وان التصرف 
الذي بدر من املوظف هو تصرف فردي ال ميثل الوزارة نهائيا. 

إعالنات التوظيف في «النفط» 
مؤّجلة حتى إشعار آخر

إدارة «البترول» التنفيذية فّضلت منع التوظيف 
حاليًا حلني االنتهاء من انتخابات مجلس األمة

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن الظروف 
السياســية احلالية مــن انتهاء مجلس األمــة واالنتخابات 
املرتقبة للمجلس والتشــكيل احلكومي اجلديد حالت دون 
مضى القطاع النفطي قدما في نشــر اعالنات التوظيف في 
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وذلك حرصا 
من االدارة التنفيذية في «البترول» على عدم الزج بالقطاع 
النفطي في أي تكسب سياسي أو توجيه أي اتهامات الحقا 
حول إجراءات التوظيــف واالختبارات. وقالت املصادر إن 
القطــاع النفطــي كان يترقب الكشــف عن إعــالن توظيف 
املهندسني حديثي التخرج خالل الفترة احلالية إال أن الوضع 
الراهن حــال دون حتقيق ذلك. وتوقعت املصادر أن تعود 
عجلة التوظيف للدوران في القطاع النفطي سواء حلديثي 

التخرج أو ذوي اخلبرة مع حلول العام املقبل.
«الكهرباء»: كشوف مستحقي مكافآت «كورونا» 

إلى «اخلدمة املدنية» األسبوع املقبل
دارين العلي

أكــدت مصــادر مطلعة في وزارة الكهربــاء واملاء انتهاء 
اللجنة املختصة بحصر أسماء املوظفني املستحقني ملكافأة 
العاملني في الصفوف األمامية واملســاندة من حصر جميع 
األســماء املســتحقة لتلك املكافأة، متوقعة أن تقوم اللجنة 
مطلع األسبوع املقبل برفع الكشوف إلى وزير النفط ووزير 
الكهرباء واملاء بالوكالة د.خالد الفاضل العتمادها وإرسالها 

إلى ديوان اخلدمة املدنية.
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املستشار د.عادل بورسلي املستشار أحمد العجيل

عبدالكرمي العبداهللا

وافق ديوان احملاســبة على 
التعاقد مع منظمة GAVI العاملية 
لتوفير اللقاح اخلاص بڤيروس 
كورونا وفقا لشــروط التعاقد. 
وذكــرت مصــادر مطلعــة في 
ديوان احملاســبة فــي تصريح 
لـــ «األنبــاء»، أن الديوان طلب 
من وزارة الصحة عدم استيراد 
اللقاح موضوع البحث إال بعد 
التأكد من مأمونيته وحصوله 
علــى اعتماد اجلهــات الرقابية 

العاملية وتسجيله بالكويت. 
وبينــت املصــادر أن ديوان 
احملاســبة اشــترط على وزارة 
الصحة اتخاذ جميع اإلجراءات 

واألنظمة الوقائية لترصد اآلثار 
اجلانبية للقاح عنــد البدء في 
إجراءات التطعيم ملتابعة اآلثار 
اجلانبية احملتملــة، فضال عن 
اتخاذ جميع اإلجراءات بشــأن 
تقديــر الكميــات املــراد طلبها 
اللقــاح. وتبلــغ تكلفــة  مــن 
التعاقــد ٥٫٥ ماليــني دينــار ما 
يعادل ١٨٫٠٢٣٫٦٢٠ دوالراً لعدد 
١٫٧٠٨٫٤٠٠ جرعة، ومبا يوازي 
٢٠٪ مــن عدد ســكان الكويت، 
وبقيمــة ٣٫٢٥٠ دنانير للجرعة 
الواحدة، وبواقع جرعتني للفرد 
الواحد بكلفــة ٦٫٥ دنانير. إلى 
ذلك، دشــنت «الصحــة» أمس 
حملة التطعيمات الشتوية في 

التفاصيل ص٤مختلف املراكز.
التفاصيل ص٧

التفاصيل ص٧

لنــدن ـ أ.ف.پ: شــاركت 
امللكــة إليزابيــث الثانية في 
أول لقــاء عــام لهــا خــارج 
مقر إقامتها منذ بدء تفشــي 
ڤيــروس كورونــا، ضمــن 
إجراءات احترازية مشددة منها 

فحص األشخاص الـ٤٨ الذين 
التقيتهم خالل تفقدها مختبر 
بورتون تاون العسكري في 
جنــوب غرب إجنلتــرا. وقد 
أطلــت امللكة أمام املصورين 
من دون كمامــة. وهذه املرة 

األولى التي تغادر فيها امللكة 
مقرهــا امللكــي منــذ تطبيق 
تدابيــر احلجــر فــي مارس 
الفائت. والتقــت امللكة التي 
جتاوزت الرابعة والتســعني 
مــن العمــر برفقــة حفيدها 

األمير ويليام، باحثني يعملون 
على ڤيروس كورونا وعلماء 
متكنوا من حتديد املادة التي 
سمم بها اجلاسوس املزدوج 
ســيرغي سكريبــــال فــي 
سالزبوري في مارس ٢٠١٧. 

ً بعد ٧ أشهر على تفشي كورونا.. وفحص جميع من التقتهم مسبقا

(رويترز) امللكة إليزابيث تزيح الستار لدى افتتاحها مركز التحليل احليوي في مختبر بورتون بسالزبوري بحضور األمير ويليام  

للمرة األولى.. امللكة إليزابيث خارج القصر وبدون كمامة

«تويتر» و«فيسبوك» في قلب املعركة االنتخابية األميركية
عواصم ـ وكاالت: بعد أقل من أسبوع على إعالن 
شفاء الرئيس األميركي دونالد ترامب من إصابته وعدد 
من مساعديه بڤيروس كورونا املستجد «كوفيد-١٩»، 
أعلن فريق خصمه املرشح الدميوقراطي للرئاسة جو 
بايدن، أن املرشــحة ملنصب نائــب الرئيس األميركي 
كاماال هاريس ســتعلق تنقالتها لفترة بعد اكتشــاف 
عدد من اإلصابات بكوفيد-١٩ في محيطها. وقالت جني 
أومالي ديلون إحدى املسؤوالت في فريق حملة املرشح 
الدميوقراطي للبيــت األبيض في بيان: «بدافع احلذر 

الشديد والتزام فريق حملتنا أعلى مستويات الوقاية، 
نلغــي كل رحالت الســيناتورة هاريس املقررة حتى 
يــوم األحد». وفي حملة ال تشــبه أي حملة انتخابية 
رئاســية أميركية سابقة، وجد عمالقا مواقع التواصل 
االجتماعي «تويتر» و«فيســبوك» نفسيهما في قلب 
«املعمعة» االنتخابية، حيث كشــف مقال مثير للجدل 
في صحيفة «نيويورك بوســت» احملافظة حول بايدن 
وشبهات ارتباطه بفضيحة مالية في أوكرانيا الوضع 
الصعب الذي يواجهه املوقعان الشهيران. وقال موقع 

تويتر انه منع نشــر املعلومات الواردة في املقال ألنها 
تتضمن وثائق تخالف اثنتني من قواعده: عدم نشــر 
معلومات شــخصية (بريد الكتروني وارقام هواتف) 

وعدم نشر عناصر مقرصنة.
وشكك أحد مسؤولي «فيسبوك» في صحة الرسائل 
اإللكترونية التي استند إليها مقال «نيويورك بوست». 
وقال آندي ســتون إن فيسبوك ســيتحقق من صحة 
هذه املعلومات.  لكن ذلك لم مينع اجلمهوريني من شن 

التفاصيل ص١٤هجوم كاسح عليهما.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

 PDF الصفحة 

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت

إجناز  «االحتراف الرياضي».. وأداء «بيئة األعمال» ١٠٠٪
ماضي الهاجري - رشيد الفعم - بدر السهيل 

أجنــزت جلنة الشــباب والرياضة فــي اجتماعها أمس 
تقريرها بشــأن قانــون االحتراف الرياضــي، وانتهت من 
مناقشة ٥٤ اقتراحا برغبة مدرجة على جدول أعمالها. وقال 
رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل، ان اللجنة انتهت امس 
من املناقشــة والتصويت على جميــع االقتراحات بقوانني 

واالقتراحات برغبة املدرجة على جدول أعمالها.  من جانب 
آخر، وافقت جلنة حتسني بيئة األعمال في اجتماعها اخلتامي 
أمس على عدد من االقتراحات برغبة على ان ترفع تقريرها 
اخلتامي إلى مجلس األمة إلدراجه على جدول األعمال. وقال 
رئيس اللجنة النائب يوسف الفضالة إنه مت رفض تعديل 
قانون «الصندوق الوطني» إلقراره ســابقا، مشيرا إلى ان 

اللجنة أجنزت  أعمالها  بنسبة ١٠٠٪.


