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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

مرمي بندق

وافق مجلس الوزراء على مشــروع مرسوم بدعوة 
الناخبني النتخابات مجلس األمة ٢٠٢٠ للفصل التشريعي 
الســادس عشر يوم الســبت املوافق ٥ ديسمبر املقبل، 
تأكيدا ملا انفردت «األنباء» بنشره في عددها الصادر ١٥ 
اجلاري. وقالــت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» إن مشروع فتح باب الترشح في الطريق، وان 
مجلس الوزراء وضع االحتياطات الصحية والسياسية 
واألمنية لتنفيذ ممارسة العملية االنتخابية وفق اقصى 
درجات ضمان الصحة العامة والشــفافية واملصداقية 
والنزاهــة. وأوضحت املصادر ان اللجنة التي شــكلها 
املجلس برئاســة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزير الدولة لشــؤون مجلس الــوزراء أنس الصالح 
وتضم وزيري الصحة الشيخ د.باسل الصباح ووزير 
العدل ووزير األوقاف املستشار د.فهد العفاسي بلورت 

اإلجراءات التي سيتم من خاللها تنفيذ انتخابات ٢٠٢٠. 
وكشفت املصادر عن مشاركة مركز التواصل االجتماعي 
ووزارتي العدل واإلعالم في اإلشراف وإجناز خطط الفرق 
اإلعالمية والقضائية التي ســتتولى اإلشراف والتنفيذ 
والنقــل لعملية االنتخابات. وتابعــت املصادر: ان أهم 
اإلجراءات الواضحة حتى اآلن هو منع التجمعات التي 
ال تراعي التباعد االجتماعي ولبس الكمام وتوصية مبنع 
موائد البوفيه املفتوح أمام اجلميع. واســتعرض وزير 
الصحة الشيخ د.باسل الصباح آخر مستجدات إحصاءات 
تفشــي ڤيروس كورونا محليا وعامليا. وأكدت املصادر 
ان أعداد املصابني مازالت تشكل هاجسا وقلقا كبيرين، 
فمازالت مرتفعة وثابتة إضافة الى ارتفاع نسبة إشغال 
ة، وأعداد املتواجدين في العناية املركزة، نافية  األســرَّ
ما ينشر عن تلوث غرف العناية. هذا، ولم يصدر مجلس 
الوزراء قرارا باالنتقال إلى املرحلة اخلامسة، أو تقليص 

الدول احملظور دخول القادمني منها.  

أهم اإلجراءات لبس الكمام ومنع التجمعات والبوفيهات املفتوحة .. ومشروع فتح باب الترشح في الطريق.. وال حظر وال تقليص للدول احملظورة 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة

صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل اســتقباله ممثل امللك جيغمي كيزار 
نامجيل وانغتشوك ملك مملكة بوتان صاحب السمو امللكي األمير جيغل اوغني وانغتشوك

  األمير يفتتح دور 
االنعقاد العادي 
الـ ٥  التكميلي 

للفصل التشريعي 
الـ ١٥ ملجلس األمة 
اليوم واستقبل ممثل 

امللك وانغتشوك: 
االرتقاء بأطر التعاون 

مع مملكة بوتان

ولي العهد: تعزيز التعاون بني القطاعني العام واخلاص لصياغة 
حاضر ومستقبل الدولة االقتصادي واإلسهام في تعزيز التنمية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد رئيس 
مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة الكويت محمد الصقر 

وأعضاء مجلس اإلدارة.
وقد أشاد سموه بالدور الفاعل والبناء للغرفة من أجل 
حتقيق األهداف التنموية املنشودة، مؤكدا سموه ضرورة 
تعزيــز التكامل والتعاون بــني القطاعني العام واخلاص 
وتضافر جهود اجلميع لصياغة حاضر الدولة االقتصادي 

ومستقبلها واإلسهام في دفع عجلة التنمية املستدامة.
من جهته، قال رئيس الغرفة إن اإلصالح الشامل لكل 
النواحي بال اســتثناء أصبح شــرط بقاء ال شرط رخاء 
وأصبح على شفا خطوة من االستحالة إذا لم نبدأ به أمس 
قبل اليوم وإذا لم نتمسك به عنوانا ومنهجا ومنضي فيه 
ضمن إطار العــدل والقانون واعتبارات املصلحة العامة 

ليس إال.

سموه استقبل رئيس وأعضاء غرفة التجارة.. والصقر: اإلصالح الشامل شرط بقاء ال شرط رخاء
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«السكنية» تتسلم ١٢١٧٧ قسيمة
مبدئيًا في «املطالع» صباح اليوم

عادل الشنان

علمــت «األنبــاء» من مصــادر مطلعة ان املؤسســة العامة 
للرعاية السكنية ستتسلم صباح اليوم مبدئيا أعمال املرحلة 
األولى من العقد الثاني املعني بإجناز ٨ ضواح ســكنية بعدد 
١٨٥١٩ قســيمة في مدينة املطالع السكنية. وأوضحت املصادر 
-N٨- Nانه ســيتم تسلم الضواحي املنجزة بالكامل وهي (٦

N٩-N١٠-N١١) بعدد ١١٤٤٧ قسيمة باإلضافة الى أول توزيعتني 
فقط من الضاحية N٧ اللتني حتويان عدد ٧٣٠ قسيمة ليكون 
اإلجمالي بعدد ١٢١٧٧ قســيمة، علما أن جلنة االستالم املبدئي 
مشــّكلة من مختلف اجلهات احلكومية ذات الصلة مثل وزارة 
الداخلية ووزارة الكهرباء واملاء ووزارة األشغال العامة ووزارة 
املواصالت والهيئة العامة للطرق والنقل البري واإلدارة العامة 
لإلطفاء وبرئاسة املؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث يبلغ 
عدد أفراد اللجنة قرابة الـ ١٦ فردا ميثلون اجلهات املختلفة. 

يذكر ان اللجنة ستقوم أيضا باالطالع على األعمال املنجزة 
واالســتماع الى شــرح مهندس املشــروع املقيم واالستشاري 
والشركة املنفذة لألعمال ثم التوجه ملعاينة األعمال على ارض 
الواقــع وبعدها تعمل اللجنة على إعداد تقريرها بشــأن واقع 
األعمال وحتديد أماكن اخللل، ان وجدت، ليقوم املتعهد باتخاذ 

الالزم جتاهها.

التفاصيل ص٩

التفاصيل ص٤

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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أزمة املعلمني العالقني..إعادة ٥ تخصصات.. واالعتذار عن ١١

«كورونا»: ٤٠ مليون إصابة و١٫١ مليون وفاة في العالم 
وكاالت: أكثــر من ٤٠ مليونا و١٠٠ ألف إصابة 
ونحو مليون و١١٥ ألف وفاة خالل ١٠ أشهر، ومازال 
العالــم عاجزا عن وقف تفشــي ڤيروس كورونا 
املستجد. كان األسبوع املاضي هو األسوأ منذ ظهور 
«كوفيد-١٩» في الصني، حيث سجل أكثر من ٢٫٥ 
مليون إصابة. وكما في بدايات املوجة األولى، كانت 
ألوروبا احلصة األكبر في هذه النتيجة الســيئة، 
حيث سجلت بدورها أكبر زيادة اسبوعية بنسبة 
٤٤٪ مقارنة باألســبوع الســابق. وسجلت أكثر 
من نصف عدد احلاالت في البلدان الثالثة األكثر 
تضررا وهي الواليات املتحدة والهند والبرازيل. 
وحلقت بلجيكا مبن سبقتها من الدول األوروبية، 
وفرضت حظر جتول ليلي وإغالق تام لكل املقاهي 
واملطاعم لشهر على األقل، تبعتها سويسرا التي 
حظرت التجمعــات العامة وبات وضع الكمامات 
إلزاميا فــي األماكن العامة املغلقــة. وحذر وزير 
الصحــة الپولندي آدم نيدزيلســك مــن أن بالده 
قد تسجل ما يصل إلى ٢٠ ألف حالة إصابة جديدة 
يوميــا بداية األســبوع املقبل. وفي آســيا، رجح 
مانيندرا أجراوال عضو اللجنة احلكومية املكلفة 
بإعــداد التوقعات، أن يصيب الڤيروس ما ال يقل 
عن نصف عدد سكان البالد البالغ ١٫٣ مليار نسمة 
بحلول فبراير. وقال لـ«رويترز»«يقدر منوذجنا 
احلسابي أن نحو ٣٠٪ من السكان مصابون حاليا 

وميكن أن تزيد إلى ٥٠٪».

مرمي بندق 

 كشــفت مصادر حكومية 
رفيعة لـ «األنباء» عن اتفاق بني 
وزارتي التربية والداخلية على 
جتديد إقامات ما يقارب الـ ١٠٠٠ 
من املعلمني والفنيني العالقني 
في اخلارج فــي التخصصات 
الرئيســية التــي حتتــاج لها 
وزارة التربية وهي الفيزياء، 
والكيمياء، والرياضيات، واللغة 
العربية، واللغــة اإلجنليزية 

فقط. وأوضحــت املصادر ان 
هذا العدد من عالقي «التربية» 
ســجلوا في املكاتــب الثقافية 
بسفاراتنا في الدول املتواجدين 
بهــا، ووصلت لوزارة التربية 
أســماؤهم. وقالت املصادر إن 
«التربية» تعكــف على إعداد 
الكتاب الرســمي الذي ســتتم 
مخاطبــة وزارة الداخليــة به 
متهيدا للتجديد، حيث وعدت 
«التربية» بتقدميه األســبوع 
املقبــل. مضيفــة أن العــودة 

حتى األن ســتكون عن طريق 
الترانزيــت، لكننــا طلبنا من 
اجلهات املختصــة إعادة هذه 
األعداد مباشرة وننتظر الرد. 
وحول نوعيــة الفنيني الذين 
ســيتم الســماح لهم بالعودة 
من خالل املوافقة على جتديد 
إقاماتهــم، أجابــت املصــادر: 
مثل األخصائيني االجتماعيني 
والنفسيني واحملاسبني، ومنفذي 
اخلدمــة.  وقالــت املصادر ان 
بعض التخصصات ال حتتاج 

لها وزارة التربية وســتعتذر 
عن عدم  جتديد إقامات اصحاب 
هــذه التخصصــات، بســبب 
حتقيــق االكتفــاء محليــا من 
الكويتيني، وأبناء الكويتيات، 
واخلليجيــني، وأبنــاء غيــر 
محددي اجلنســية اضافة الى 
فتح الطريق ملخرجات اجلامعة 
والتطبيقي، وتشــمل التربية 
اإلسالمية، واالجتماعيات مبا 
فيها التاريخ والفلسفة وعلم 
النفس واجلغرافيا، والدراسات 

العملية التــي تضم الكهرباء، 
وامليكانيكا، والديكور الى جانب 
بعض تخصصات العلوم مثل 
األحياء، واجليولوجيا.  وبشأن 
آلية تسليم مستحقات املعلمني 
في التخصصات التي لن يتم 
جتديد إقاماتهم، قالت املصادر: 
حسب اإلجراءات القانونية ألن 
املســتحقات حقــوق قانونية 
مكتسبة لن نبخس أحدا منهم 
حقــه كامــال، وســتتم إما من 
خالل توكيل أحد أو من خالل 

إصدار ســمة زيــارة لتصفية 
أمورهم العالقة، وســيتم ذلك 
من خالل التنسيق بني وزارة 
التربية ممثلة في قطاع التعليم 
العام وديوان اخلدمة املدنية. 
واختتمــت املصــادر بالقول: 
انه ال يوجد خلل في املدارس 
حاليا بسبب املعلمني العالقني 
باخلارج، مشيرة الى ان جهود 
عودة العالقني تتم حتسباً لقرار 
السلطات الصحية إعادة افتتاح 

املدارس ودوام الطلبة.

«األنباء» تنفرد بنشر تفاصيل اتفاق «الداخلية» و«التربية» لتجديد إقامات ١٠٠٠ معلم.. وتسلم املستحقات بتوكيل أو زيارة واألسماء جاهزة األسبوع املقبل 

التفاصيل ص١٧

التفاصيل ص٣

أوروبا تعود إلى اإلغالق.. وتوقعات بإصابة نصف سكان الهند خالل ٤ أشهر

٢٤ مليون دينار مكافآت لقياديي 
جامعة الكويت تصرف في ديسمبر

٥ ديسمبر.. انتخابات ٢٠٢٠ 
الغامن: «الضمان املالي» و«التركيبة السكانية» و«املعاقني» 

في جلسة اليوم.. وهناك تعّمد لقبر قانون «البدون»
ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ

قــال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
إن املجلــس سيتشــرف اليوم باســتقبال 
صاحب الســمو أمير البالد الشــيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، وسمو ولي عهده 
األمني الشيخ مشــعل األحمد، حفظه اهللا، 
في افتتــاح دور االنعقاد العادي التكميلي 
اخلامــس. وذكر الغامن ان جــدول األعمال 
ســيبدأ بالنطق الســامي لصاحب السمو، 
وكلمة رئيس املجلس، وكلمة سمو رئيس 
مجلــس الوزراء، وبعد ذلــك انتخاب أمني 
السر واملراقب وأعضاء اللجان الدائمة، مبينا 
«ســأدعو املجلس لتزكية اللجان احلالية 
نظرا لقصــر املدة، ولن يكون هناك نقاش 
ألي قوانني في هذه اجللسة البروتوكولية». 
وأضاف الغامن انه بناء على دعوة من الرئاسة 

ستكون هناك جلسة خاصة ملناقشة بعض 
القوانني في مداولتها الثانية وهي الضمان 
املالي والتركيبة السكانية، وقانون املعاقني 
والالئحــة الداخليــة للمجلــس، باإلضافة 
الى تقاريــر اللجان عن طلبــات التحقيق 
واللجان األخــرى وجميع الكتب الصادرة 
من احلكومة للمجلس والكتب الصادرة من 
املجلس للحكومة وذلك إلحالتها إلى اجلهات 
املختصة. من جهة اخرى، قال الغامن: «من 
املفترض أن يكون قانون البدون ضمن قوانني 
اجللسة اخلاصة ولكن بتعمد وبتفاصيل، 
ســأوضحها مع ذكر األســماء واملتسببني 
بعد الدور التكميلي، مت عدم اكتمال نصاب 
اجتمــاع جلنــة الداخليــة والدفــاع حتى

ال تبت في هذا التقرير.. هناك محاولة لقبر 
املوضــوع ومنعه من الوصــول إلى قاعة 

عبداهللا السالم». ملشاهدة الڤيديورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متحدثا
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عطلة املولد النبوي ٢٩ اجلاري.. والدوام ١ نوفمبر
مرمي بندق

أعلن ديوان اخلدمة املدنية أن يوم اخلميس املوافق 
٢٩ اجلاري عطلة رســمية مبناســبة املولد النبوي 
الشــريف. وقــال الديــوان في بيــان: «تعطل جميع 
الوزارات واجلهات احلكومية والهيئات واملؤسسات 

العامــة يوم اخلميــس ٢٩ اجلاري باعتبــاره عطلة 
رســمية مبناسبة املولد النبوي الشريف لعام ١٤٤٢ 
هجــري، على أن يســتأنف الــدوام الرســمي األحد
١ نوفمبــر املقبل». أما األجهزة واجلهات ذات طبيعة 
العمــل اخلاصة فتحــدد عطلتها اجلهــات املختصة 

بشؤونها ملراعاة املصلحة العامة.

(أ.ف.پ) تطهير إحدى ساحات موسكو ضمن جهود مكافحة «كورونا»  

ملشاهدة الڤيديو

اقتصاد

الفاضل: ١٠٢٪ التزام 
«أوپيك+» خالل سبتمبر.. 

والكويت تدعم 
جهود استعادة استقرار 

د.خالد الفاضلسوق النفط

د.مصطفى مدبولي ينزل إلى إحدى آبار الدفن لتفقد الكشف األثري
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الكويت تنّفذ ٣٨ مشروعًا تنمويًا 
بـ ٢٦٫٥ مليار دينار

قبل اإلعالن عنه رسميًا.. رئيس الوزراء املصري 
داخل بئر أثرية في سقارة 

19عربية وعاملية
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غير مخصص للبيع


