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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

«التربية»: ٨٩٠٩٢ إداريًا ومعلمًا مستحقون ملكافآت 
األعمال املمتازة.. والصرف في أقرب وقت

مجلس الوزراء: تفعيل التشاور مع النواب
حول قضايا وموضوعات حتظى باالهتمام

صرف «الساعات اإلضافية» ألساتذة «التطبيقي»

عبدالعزيز الفضلي

فيما أكد وكيــل «التربيــة» باإلنابة فيصل 
املقصيد حــرص الوزارة على صــرف مكافآت 
األعمال املمتازة للمعلمني واإلداريني املستحقني 
في أقرب فرصة، كشفت الوكيل املساعد لقطاع 
الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري رجاء بوعركي، 
عن أن كشوف املستحقني والبالغ عددهم ٨٩٠٩٢ 
معلما وإداريا أرسلت للقطاع املالي مقابل ٣٥٢٢٧ 

موظفا غير مســتحقني للمكافأة. وأوضحت أن 
القطاع اإلداري، بالتعاون مع قطاعات الشؤون 
القانونية و«الشؤون املالية» و«التعليم العام» 
و«التعليــم اخلاص والنوعــي»، قام مبراجعة 
الكشــوف وفقــا للضوابط والشــروط. وقالت 
بوعركي: العمل جار لتجهيز املوقع اإللكتروني 
للوزارة ليبدأ العمل على استقبال االستفسارات 
والتظلمات خالل ٦٠ يومًا من تاريخ صرف آخر 

املناطق التعليمية.

مرمي بندق

عبــر مجلس الوزراء عــن ارتياحه إزاء ما 
انتهت إليه جلسة مجلس األمة الثالثاء املاضي 
مــن تغليــب املصلحة العامــة واحلرص على 
توجيه اجلهود ملعاجلة القضايا التي تهم الوطن 

واملواطنني وإيالئها ما تستحقه من اهتمام.
وجدد املجلس دعوته للجميع إلى التطلع 

بأيد ممدودة وقلــوب مفتوحة وبداية جديدة 
ورغبة صادقة في التعاون مع النواب أساسه أن 
احلكومة واملجلس شركاء في حتمل املسؤولية 
الوطنية لتحقيق غايات وتطلعات أهل الكويت.

ودعا املجلس إلى تفعيل التشاور وتعميق 
احلوار اجلاد حول كل القضايا واملوضوعات 
التي حتظى باهتمام النواب متهيدا ملناقشتها 

دون تأخير.

ً مقابل ٣٥٢٢٧ موظفاً غير مستحقني.. وباب التظلم سيفتح قريبا

تعيني القياديني وترقيات «اإلشرافية» بانتظار مجلس الوزراء
مرمي بندق

أوضحــت مصــادر حكوميــة رفيعــة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» أن إلغاء تعميم 
وقف التعيني بالوظائف القيادية في كل الوزارات 
واإلدارات والهيئات واملؤسسات العامة ينتظر 

قرارا من مجلس الوزراء.
وبينت املصادر أن القرار املنتظر سيشمل 
أيضا إلغاء وقف شــغل الوظائف اإلشــرافية 
ســواء كان ندبا أو تعيينــا أو نقال أو ترقية، 
فضًال عن إلغاء وقف النقل والندب أو متديده 
خارجيا بني اجلهات احلكومية املختلفة داخل 
البــالد، وكان التعميم قــد صدر في ٥ أكتوبر 
املاضي. من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» ان ديوان اخلدمة 
املدنية خاطب الوزراء كل في اختصاصه ووضع 
أمامهم ٤ قضايا رئيسية. وذكرت املصادر أنه 
متت إحاطة الوزراء بالهيكل التنظيمي اخلاص 
بكل جهة تابعة لهــم لالطالع على التفاصيل 
احلالية للقطاعات واإلدارات واألقسام املعمول 
بها، واملعتمد، وعما إذا كان متوافقا مع توجهات 

وأفكار الوزراء. 
وبينــت ان الديــوان يرحب بــأي مطالب 
لتقليــص الهيــاكل التنظيميــة، كاشــفة عن 
انــه مينع إجراء أي توســعات علــى الهياكل 
احلاليــة. وأضافت املصادر انــه متت إحاطة 
الوزراء بأسماء ومسميات القياديني التابعني 
لكل جهة، والتفويضــات املمنوحة للقياديني 
إن وجدت. واستطردت املصادر قائلة: هذا إلى 
جانب تقرير كامل متكامل بجميع املالحظات 
واملخالفــات املرصودة من قبل مراقبي ديوان 

اخلدمة املدنية لكل جهة.
 وأفادت املصادر بــأن الديوان يتطلع الى 
خطوات عملية ملموســة ملعاجلة املالحظات 
واملخالفــات املرصــودة، وأنه ينتظــر اتخاذ 
لــكل املالحظــات  التصحيحيــة  اإلجــراءات 

واملخالفات.

«ديوان اخلدمة» لـ «األنباء»: إبالغ الوزراء اجلدد مبخالفات اجلهات التابعة لهم وننتظر اتخاذ إجراءات تصحيحية وعدم التوّسع في الهياكل التنظيمية

إلغاء السجن من «اجلرائم اإللكترونية» و«املطبوعات».. نحو التفعيل
اقتراح بقانون قدمه هشام الصالح.. والعتيبي يقترح عالنية انتخابات مناصب مكتب املجلس.. و٥ نواب الستحداث جلنة للمرأة واألسرة

ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ - 
سلطان العبدان  عبدالعزيز املطيري

يتوالى النشاط النيابي آخذا بالتصاعد 
ومحددا فــي أجندات أعلن عنها مســبقا 
لتترجــم إلــى واقــع عملي، حيــث أعلن 
النائب د.هشام الصالح، أنه تقدم مع نواب 

باقتراح بقانــون لتعديل قانون اجلرائم 
اإللكترونية واملتضمن إلغاء عقوبة السجن 
في جرائم الرأي، وإلغاء جرمية املســاس 
بالكرامــة باعتبــاره مصطلحا فضفاضا، 
وكذلك تقليص مــدة التقادم في اجلرائم 
اإللكترونية إلى ٣ أشهر بدال من ٥ سنوات 
أسوة بقانون املطبوعات والنشر. وأضاف 

أن املقترح يتضمن كذلك عدم جواز احلبس 
االحتياطي من قبل النيابة العامة بل تفعيل 
رقابة الشرطة سواء عادية أو وضع أساور 
إلكترونية أو خالفه، الفتا إلى أن أثر القانون 
ميتد إلى «املطبوعات والنشر»، وبالتالي 
ســيكون املغردون والصحافيون مبنأى 
عــن عقوبة احلبس نتيجة تعبيرهم عن 

الرأي. من جهته، قدم النائب خالد العتيبي 
اقتراحا بقانون لتعديل الالئحة الداخلية 
للمجلس لتحويل انتخابات الرئيس ونائبه 
وأمني السر واملراقب من انتخابات سرية 
إلى علنية، حيث «يتم االنتخاب باالقتراع 
العلني نداء باالسم». من جانب آخر، أعلن 
النائب أســامة الشاهني تقدميه والنواب 

د.بدر الداهوم وأسامة املناور وعبداهللا 
املضف ومهند الســاير طلبا لتشــكيل 
جلنــة برملانية مؤقتة لشــؤون املرأة 
واألســرة والطفل. وقال الشــاهني: إن 
طلب تشــكيل هذه اللجنة يأتي بهدف 
إيالء املرأة أهمية خاصة لكونها متثل 

نصف املجتمع.

عبداهللا املضف ومهند الساير ومهلهل املضف ود. حمد روح الدين ود.حسن جوهر ود. بدر املال خالل اجتماعهم في مجلس األمة أمس 

الشيخ د.باسل الصباح

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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استمع لألنباء  
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اجتمعوا في مجلس األمة.. ومهلهل املضف لـ «األنباء»: نتمنى استمرار التنسيق

٦ نواب قدموا تعديالت على «احلبس االحتياطي» 
و«أمن الدولة» و«احملكمة اإلدارية» و«الالئحة الداخلية»

سلطان العبدان

عقد النواب عبــداهللا املضف ومهند 
الســاير ومهلهل املضف ود. حمد روح 
الدين ود. حســن جوهــر ود. بدر املال 
اجتماعــا في مجلس األمــة أمس. وقال 
النائب مهند الساير ان االجتماع كان ملزيد 
من التنسيق واستشــعارا للمسؤولية 
فيما يخص املرحلة املقبلة لترتيب البيت 
السياســي في املرحلــة األولى من عمر 
املجلــس لتقدمي املزيد مــن االقتراحات 

التي تهم املواطن. وأضاف الســاير أنه 
مت التقــدم باقتراحات تتعلــق بقوانني 
احلريات وتعديل «احلبس االحتياطي» 
وقانون أمن الدولة و«احملكمة اإلدارية» 
وتعديل الالئحة الداخلية للمجلس. وفي 
هذا االطــار قال النائــب مهلهل املضف 
لـ«األنباء»: ان االجتماع كان للتنســيق 
حول بعض القضايا التي سبق ان تبناها 
النــواب خالل فترة االنتخابات، متمنيا 
ان يســتمر هذا التنسيق حول القضايا 

التي جتمع النواب.

جاٍر العمل على جتميع أسماء موظفي مستشفى جابر

حصر أسماء العاملني في املستشفى امليداني 
لصرف بدالت العدوى واخلطر والتلوث بأثر رجعي

عبدالكرمي العبداهللا

انتهــت وزارة الصحة من حصر أســماء 
العاملني في مستشفى الكويت امليداني مبنطقة 
مشــرف متهيدا لصرف بــدالت «العدوى - 
اخلطــر - التلوث» لهم قريبــا بأثر رجعي 
اعتبــارا مــن تخصيص املستشــفى لعالج 
املصابني بڤيروس كورونــا، أو اعتبارا من 
بــدء عمل املوظف فيه، وجــار حاليا حصر 
أســماء جميع العاملني في مستشفى جابر 

لصرف تلك البدالت لهم في أقرب وقت. 
وكان ديوان اخلدمة املدنية قد وافق على 

طلــب وزارة الصحة بصرف هــذه البدالت 
لهؤالء العاملني.

وتشمل األسماء جميع املوظفني العاملني 
فــي مستشــفيي جابــر األحمــد والكويــت 
امليداني مبشرف املخصصني لعالج املصابني 
بڤيروس كورونا من العاملني على درجات 
جــدول املرتبات العــام ومن في حكمهم من 
املعينــني بصفة مؤقتة بــكل أنواع العقود، 
وســيتم وقف صرف هذه البدالت في حال 
مت نــدب أو نقل املوظف إلــى مقر عمل آخر 
أو انتهاء ســبب تقرير هذه البدالت بانتهاء 

اجلائحة.

مصاب بكسر أعلى الكتف نتيجة حادث تعّثر تعرض له قبل أيام

«سالمات» لوزير الصحة
حنان عبداملعبود

أصيب وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح بآالم شديدة 
أعلى الكتف نتيجة حادث تعرض له قبل أيام. وكان الوزير 
تعثر أثناء ســيره مما تسبب  له بآالم شديدة أعلى الكتف، 
ولــم يقم بالفحص الدقيــق ملوضع األلم خاصة أن اإلصابة 
كانت قبل أداء القسم للوزراء أمام صاحب السمو، لكن تطور 
الوضع وازدادت اآلالم ما دفعه للفحص وإجراء األشعة في 
مستشــفى الرازي أمس ليظهر ان احلادث ناجت عنه كســر 

أعلى الكتف وهو موضع ال ميكن جتبيره.
«األنباء» تتمنى للوزير املجتهد الشفاء العاجل وكذلك 
لوكيــل الــوزارة د.مصطفــى رضا الــذي كان قد أصيب 
بـ «كورونا» ويرقد على إثر ذلك مبستشفى جابر، ليواصال 
جهودهما التي أثمرت حتسنا في مواجهة اجلائحة خصوصا 

خالل الفترة األخيرة.

آالء خليفة

علمت «األنباء» مــن مصادر مؤكدة أنه مت 
ارسال االستمارات املتعلقة بالساعات اإلضافية 
للفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩-٢٠٢٠ في الهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إلى البنك 
املركزي ومنها سيتم ارسالها الى البنوك احمللية.

وذكرت املصادر أنــه من املتوقع ان تكون  
البنوك قد بدأت بالصرف، ودخلت حســابات 

أعضاء هيئة التدريس مع نهاية دوام أمس.

التفاصيل ص ٣

اقتصاد

من اليمني د. عبدالرحمن الرفاعي ود.نواف العبداجلادر ود.حسني علي 
ود.أحمد اشكناني                             (قاسم باشا)

أكادمييون شاركوا في دراسة «قبل فوات 
األوان» لـ «األنباء»: اقتصاد الكويت احلالي غير 

مستدام ودولة الرفاه مهددة بالزوال 

 «MSCI» أوزان «فوتسي» واملشتقات املالية لـ
تقفزان بالسيولة إلى ١٠٧ ماليني دينار

«بتكوين» حتلق ملستويات قياسية متجاوزة 
٢٣ ألف دوالر.. و٢٢٠٪ مكاسبها في ٢٠٢٠
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13

عواصمـ  وكاالت: بدأت السعودية أمس املرحلة 
األولى من حملة التطعيم بلقاح ڤيروس كورونا 
املستجد، التي تستهدف من جتاوزوا سن الـ٦٥ 
عاما والعاملني في املهن األكثر عرضة للعدوى، 
معتبــرة أن انطالق العملية بداية النفراجة في 
أزمة الوباء. وأظهرت لقطات مباشرة وزير الصحة 
السعودي توفيق الربيعة وهو يتلقى أول جرعة 
من لقاح ڤيروس كورونا، معلنا «بداية انفراج 
أزمــة». في غضون ذلك أثبت فحص كوفيد-١٩ 

الذي أجري للرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
إصابته بڤيروس كورونا، وأعلن قصر الليزيه أنه 
سيخضع للعزل ملدة سبعة أيام، لكنه «سيواصل 

عمله وأنشطته عن بعد».
بــدوره، قال العالم األملانــيـ  التركي أوغور 
شاهني مؤســس شــركة «بيونتيك»، ان تقييم 
اآلثار اجلانبية للقــاح مطمئنة. وأكد أنه واثق 
من إمكانية عــودة احلياة إلى طبيعتها بحلول 

الشتاء املقبل.

مؤسس «بيونتيك» يؤكد عودة احلياة إلى طبيعتها الشتاء املقبل

ملشاهدة الڤيديوسيدة سعودية ترفع يدها بعد تلقيها أول جرعة من لقاح «كورونا» في الرياض    (رويترز) التفاصيل ص ١٨التفاصيل ص ١٨

اليوم الوطني لقطر 
خطوات ثابتة 

نحو مستقبل 
مشرق  وتصميم 

على جتاوز 
1617التحديات

التفاصيل ص ٧

بايدن متمسك بـ «العقوبات» سالح ترامب املفضل
وبوتني يتهم واشنطن ببدء سباق تسلح جديد

عواصم - وكاالت: قالت مصادر مطلعة على تفكير الرئيس 
األميركي املنتخب جو بايدن، إنه لن يتوانى في استخدام العقوبات، 
ســالح الرئيس املنتهية واليته دونالد ترامب املفضل، في إطار 
مســاعيه إلعادة رسم السياسة اخلارجية األميركية، بحسب ما 
نقلــت رويترز. غيــر أن املصادر قالت إنه من املتوقع أن يتمهل 
بايدن في التفكير قبل إجراء أي تغييرات رئيســية فيما يخص 

الدول الرئيسية املستهدفة بالعقوبات مثل إيران والصني.
وقال مســؤول مطلع إنه من املمكــن أن يفرض بايدن أيضا 
عقوبــات مماثلة للعقوبات التــي تفرضهــا بريطانيا واالحتاد 
األوروبي على روســيا بسبب تسميم أليكسي نافالني معارض 
الكرملني. وهو ما نفاه مجددا الرئيس فالدميير بوتني، وقال أمس: 

«ان نافالني ليس باألهمية التي تستدعي تسميمه». 
كما اتهم بوتني خالل مؤمتره الصحافي الســنوي، الواليات 
املتحدة ببدء ســباق تســليح جديد، وقال: «إن روسيا اضطرت 
لصنع أنواع جديدة من األسلحة للرد على التهديدات اجلديدة، 

التي ظهرت بعد انهيار االحتاد السوفييتي»
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