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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

غير مخصص للبيع

٥ نواب يقترحون ٢٠٠ دينار حلاملي املاجستير و ٢٥٠  «تشجيعية» تزداد كل عام ١٠ دنانير

٤٥٠ دينارًا مكافأة لألئمة واخلطباء واملؤذنني الكويتيني
سامح عبداحلفيظ

تشجيعا للشباب الكويتيني 
على االنخراط بوظيفة «األئمة 
واخلطبــاء واملؤذنــني» التي 
تشهد عزوفا كبيرا من خريجي 
كلية الشريعة اإلسالمية، قدم 
النواب أسامة الشاهني ود.حمد 
املطر ود.عبدالعزيز الصقعبي 

ود.بدر الداهوم وفايز اجلمهور 
اقتراحا بقانون بشــأن منح 
األئمة واخلطبــاء واملؤذنني 
الكويتيني املعينني في وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
مكافآت مالية على املســتوى 

الوظيفي. 
ونص االقتراح على منح 
األئمة واخلطبــاء واملؤذنني 

الكويتيني املعينني في وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
على درجات مجموعة الوظائف 
العامة بجدول املرتبات العام 
الشــاغلني لوظائف املســجد 
مكافــأة مســتوى ومكافــأة 
دروس  وبــدل  تشــجيعية 
وأنشطة دعوية، بحيث يحصل 
حاملو شهادة الدكتوراه على 

مكافأة املؤهل العلمي قدرها 
٤٥٠ دينــارا، و٢٠٠ دينــار 
املاجستير،  حلاملي شــهادة 
بشــرط أن تكون الشــهادات 
معتمدة من جهة االختصاص. 
وجاء فــي القانون: مينح 
املؤذنــون الكويتيون مكافأة 
تشجيعية قدرها ٢٥٠ دينارا 
تزداد كل عام مبقدار ١٠ دنانير. 

وأضاف االقتراح أنه استثناء 
من شرط املؤهل العلمي يعامل 
الذين مت  الكويتيــون  األئمة 
تعيينهم في وقت سابق بقرار 
من وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية بدرجة إمام وخطيب 
ويحصلــون علــى املكافــآت 

الواردة كافة. 

«العدل»: الدفعة األخيرة من «املمتازة» 
في حسابات املوظفني اليوم

أسامة أبوالسعود

كشــفت مصادر خاصة بــوزارة العدل 
لـ «األنباء»، أن الدفعة الثانية واألخيرة من 
األعمــال املمتازة للمســتحقني من موظفي 
الوزارة ستدخل حساباتهم البنكية اليوم 
األحد. وعلى صعيد آخر فيما يخص صرف 
مكافآت القضاة والعاملني بانتخابات ٢٠٢٠ 
التي أجريت في ٥ ديسمبر املاضي، أوضحت 
املصادر أن الوزارة بانتظار موافقة مجلس 
اخلدمة املدنية للبدء في صرفها فور وصول 

املوافقة عليها.

التفاصيل ص ١٢

فحصا الـ PCR للقادمني في املختبرات األهلية
عبدالكرمي العبداهللا ـ ثامر السليم

تنسق وزارة الصحة وإدارة الطيران 
املدني لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتحميل 
شــركات الطيران كلفة إجراء فحصي 
الـ«PCR» للقادمني إلى الكويت باملختبرات 
األهلية.وأكدت مصادر مطلعة لـ «األنباء»، 
أن اجلهتني تدرسان إنشاء منصة صحية 
إنهاء  لإلجراءات واملعلومات بحيث يتم 
مرحلة التســجيل الصحي داخل مباني 
الركاب باملطــار. وأوضحت املصادر أن 
التنسيق سيشمل وضع آلية تقدمي اخلدمة 
واالتفاق على التسعيرة الثابتة للفحصني 
ولضمان عدم اســتغالل األمر وحتميل 
الركاب أســعارا زائدة. وأفادت املصادر 
بأن «الطيران املدني» طلبت من «الصحة» 
سرعة اإلفادة عن التسعيرة الثابتة لتكلفة 
الفحصني وموعدهما. في الوقت نفسه، 

أكدت مصادر صحية مطلعة لـ «األنباء» 
تطعيم كل من وصلتهم رسائل نصية لتلقي 
اجلرعة األولى مبا في ذلك موعد جرعتهم 
الثانية بلقاح «فايزر» عالوة على ذلك من 
ينتظرون مواعيد اجلرعة الثانية. وتوقعت 
املصادر أن املواعيد املستقبلية القريبة 
ملن لم تصلهم رسائل سيكون تطعيمهم 
أيضا بتطعيم فايزر، حيث ستصل الدفعة 

الرابعة في القريب العاجل.
«اســترازينيكا»  لقاحــي  وعــن 
آند جونسون»، أوضحت  و«جونسون 
الفنية املشتركة بني  اللجنة  املصادر أن 
ادارة تســجيل ومراقبة األدوية الطبية 
والنباتيــة وإدارة الصحة العامة لتقييم 
وتســجيل اللقاحــات والطعوم مازالت 
إلى اآلن تدرس ترخيصهما لالستخدام 
الطــارئ، متوقعــة االنتهــاء من ذلك 

قريبا.

وزير التجارة والصناعة فيصل املدلج أكد أنه ال مستشارين غير كويتيني بـ «ديوان اخلدمة».. ومن يستعان به ٤ من الكوادر الوطنية 

آلية تكويت «احلكومي».. أعدها كويتيون 
مرمي بندق 

أكد وزير التجارة والصناعة 
للشــؤون  الدولــة  ووزيــر 
االقتصاديــة فيصــل املدلج، ان 
ديوان اخلدمة املدنية قام بإعداد 
دراســة فنية حول آلية تكويت 
الوظائف باجلهاز احلكومي، قام 
بعملها كوادر وطنية في الديوان 
ســواء مــن شــاغلي الوظائف 
االشــرافية أو غيرهــا، وقــد مت 
عرضهــا على مجلــس اخلدمة 
املدنية، حيث صدر قرار تضمن 
قواعد وإجراءات تكويت الوظائف 
احلكومية. وكشف املدلج عن ان 
القرار يلــزم اجلهات احلكومية 
املخاطبــة بأحكامــه بتخفيض 
عــدد املوظفني غيــر الكويتيني 
العاملني لديها سنويا باملجموعات 
الوظيفيــة املصنفة وفقا لنص 
القــرار. وشــدد وزيــر التجارة 
والصناعة وزير الدولة للشؤون 
االقتصاديــة فيصــل املدلج في 
إجابتــه عن ســؤال برملاني من 
النائــب عبداهللا املضــف، على 
أنه ال يوجد لدى ديوان اخلدمة 
املدنيــة في الوقــت احلالي من 
يشغل وظيفة مستشار من غير 
الكويتيــني، الفتا إلى أنه يوجد 
بالديوان ٤ مستشارين كويتيني 
تتم االستعانة بخبراتهم، وذلك  
من خالل جهات عملهم األصلية 
مبجال االستشــارات في نطاق 

اختصاصــات ديــوان اخلدمــة 
املدنية، حيث تتم  مخاطبة جهات 
عملهم األصليــة للموافقة على 
االســتعانة بهم ومن ثم عرض 
الطلــب علــى مجلــس اخلدمة 
املدنية. هذا، وتنشــر «األنباء» 
جدول نسب التكويت املطلوبة 

فــي اجلهات احلكوميــة، حيث 
تصل نسبة التكويت إلى ١٠٠٪ 
فــي ٥ تخصصــات وأكثــر من 
٩٥٪ بـــ ٥ تخصصات إضافية، 
والتكويت بنسبة تزيد على ٨٥٪ 
في ٤ تخصصات أخرى حسب 

اجلدول املنشور.

«كوتا» للقادمني لتجّنب إغالق املطار

السيسي مفتتحًا «الفيروز» لالستزراع السمكي: ال نبيع الوهم للشعب

«الطيران املدني» يحّدد السعة التشغيلية لكل رحلة: ٨٤ من اإلمارات و٦٣ من تركيا و٤٢ من السعودية واألردن ومسقط و٣٥ للبحرين

انتهاء مشكلة «القطارات القدمية» بنهاية العام احلالي

أحمد مغربي

علمــت «األنباء» من مصادر مســؤولة، أن قــرار اإلدارة العامة 
للطيــران املدني بتقليص أعداد الركاب القادمني إلى مطار الكويت 
الدولــي اعتبارا من اليوم األحد ويســتمر حتــى ٦ فبراير املقبل، 
يشــترط «كوتا» محددة للدخول مــن كل دولة بحيث ال يزيد في 
اإلجمالي على ١٠٠٠ راكب يوميا، مشيرة إلى أنه مت حتديد السعة 
التشــغيلية لعدد الركاب على كل رحلة طيران قادمة من اإلمارات 
بوصول ٨٤ راكبا و٦٣ من تركيا و٤٢ من السعودية واألردن ومسقط 
و٣٥ راكبا من البحرين والدوحة، وذلك جلميع اجلنســيات سواء 

من املواطنني أو الوافدين. 
وقالت املصادر إن شــركات الطيران العاملة في مطار الكويت 
ســتقوم بإلغاء العديد من الرحالت وستتم جدولة البعض اآلخر 
تنفيذا للتعليمات الصادرة من السلطات الصحية والطيران املدني، 
مشــيرة الــى ان توجيهات وزارة الصحة نهاية األســبوع املاضي 
كانت حازمة بضرورة إغالق مطار الكويت الدولي، إال ان اجلهود 
التي بذلتها اإلدارة العامة للطيران املدني حالت دون حتقيق ذلك 

بشرط تخفيض أعداد الركاب القادمني.
وذكرت املصادر أن وزارة الصحة قررت سحب فحص وشهادة 
PCR وطلبت من كل شركات الطيران التعاقد مع مراكز طبية أهلية 
لتنفيــذ الفحوصات لكل القادمني، األمــر الذي يصعب تنفيذه من 
قبل شركة اخلطوط اجلوية الكويتية التي حتتاج إلى موافقة من 

اجلهات الرقابية قبل التعاقد املباشر، والتي قد متتد إلى أشهر.

 جدول باملجموعات الوظيفية املصنفة والنسب املئوية املستهدفة 
لعدد املوظفني الكويتيني من إجمالي قوة العمالة بعد سنتني

النسبة املستهدفة للكويتيني املجموعة الوظيفية
من إجمالي قوة العمالة بعد سنتني

٩٧٪مجموعة الوظائف الهندسية
٧٠٪مجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب

٩٧٪مجموعة وظائف اخلدمات االجتماعية والتربوية والرياضية
١٠٠٪مجموعة وظائف نظم وتقنية املعلومات

٩٥٪مجموعة وظائف العلوم
٧٥٪مجموعة وظائف الثروة احليوانية والزراعية واألحياء املائية

١٠٠٪مجموعة الوظائف البحرية
١٠٠٪مجموعة وظائف اآلداب واإلعالم والفنون والعالقات العامة

٩٥٪مجموعة الوظائف املالية واالقتصادية والتجارية
٨٨٪مجموعة وظائف القانون والسياسة والشؤون اإلسالمية
١٠٠٪مجموعة وظائف التطوير واملتابعة اإلدارية واإلحصاء

٩٨٪مجموعة وظائف األدلة اجلنائية والوقاية واإلنقاذ
١٠٠٪مجموعة وظائف الدعم اإلداري

٨٠٪مجموعة الوظائف احلرفية
٨٥٪مجموعة وظائف اخلدمات

اقتصاد

لقاءحتقيق

عصام الصقر وشــيخة البحــر وصالح الفليج وســليمان املرزوق وعماد العبالنــي ومحمد العثمان 
في لقطة جماعية مع متدربي برنامج «متكن»

ز إبداعات الشباب الكويتي في برنامج «متكن» «الوطني» ُيحفِّ

أحمد الدويهيس 
لـ «األنباء»: القطاع 

العقاري سيتجاوز 
تداعيات «كورونا» 

اعتبارًا من النصف 
الثاني 

املستشار جمال 
اجلالوي لـ«األنباء»:

٣٦٩ مليونًا 
إيرادات اجلمارك 

في٢٠٢٠.. و٢٠٢١ 
عام اإلصالحات 

اإلدارية بامتياز الرماية.. 

«كورونا» يغّيب إمبراطور 
اإلعالم الري كينغ أشهر 
مقدمي البرامج في العالم 

عن ٨٧ عاماً وبعد ٦٣ سنة  
من العمل املتميز 

رائد بوخمسني: 
«KIB» األسرع 

منوًا.. وأفضل بنك 
متوافق مع أحكام 
الشريعة بالشرق 
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عمر األنصاري متحدثا إلى الزميل وليد جمعة   (أحمد حافظ)
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«املركزي» يسمح للبنوك بتوزيع أرباح نقدية عن ٢٠٢٠
طارق عرابي

قال بنــك الكويت املركزي، إنه 
في ظــل البيانات املاليــة للبنوك 
الكويتية التي أظهرت قوة ومتانة 
مســتويات الكفايــة الرأســمالية 
لديها وعدم اســتخدامها للمصدة 
الرأســمالية التحوطية خالل عام 
٢٠٢٠ فإنهــا باســتطاعتها توزيع 
أرباح نقدية على مســاهميها عن 
٢٠٢٠ مبا يتناسب مع نتائج أعمالها 
وصافي الربح احملقق ومبا ال يؤثر 

على الكفاية الرأسمالية املطلوبة. 
وأشار «املركزي»، إلى أنه يعكف 
حاليا على دراسة البيانات املالية 
للبنوك الكويتية عن السنة املالية 
املنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠، 
متهيدا إلصــدار املوافقة على تلك 
البيانات، ومؤكدا على قدرة القطاع 

املصرفي على تخطي األزمة. 
وفي سياق متصل، أشاد رئيس 
غرفة جتارة وصناعة الكويت محمد 
الصقر في تصريح خاص لـ«األنباء» 
بقــرار البنك املركــزي، مؤكدا أنه 

قرار حصيــف ويصب في صالح 
االقتصــاد الكويتي، وجاء ليثبت 
أن القطاع املصرفي الكويتي مازال 
جيدا وآمنا وقــادرا على الصمود 

والعطاء.  
فيما قــال رئيس مجلس إدارة 
شركة االستشارات املالية الدولية 
«إيفا» صالح الســلمي، إن القرار 
يعتبر مؤشرا جيدا للبنوك احمللية، 
متوقعا أن ينعكس ذلك إيجابا على 
االقتصــاد الكويتــي فــي املرحلة 

التفاصيل ص ١٨احلالية.

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي متحدثا خالل افتتاح عدد من املشروعات العمالقة أمس 

خديجة حمودة

أكــد الرئيــس املصــري عبدالفتاح 
السيسي ضرورة حشد جميع طاقات 
الدولة واملواطنني لتغيير األوضاع في 

القرى املصرية لألفضل.
وشدد الرئيس السيسيـ  في مداخلة 
عقب كلمــة رئيس الــوزراء مصطفى 
مدبولي، خالل افتتاح مشروع «الفيروز» 
لالستزراع الســمكي بشرق التفريعة 
ببورسعيد واألكبر من نوعه في الشرق 
األوسطـ  على أن الدولة ال تبيع الوهم 
للشعب، بل نحاول أن نكون صادقني مع 
أنفسنا ومع املواطنني. وتعهد الرئيس 
السيسي الذي افتتح بالڤيديو كونفرنس 
عدداً آخر من املشروعات، بانتهاء مشكلة 
«القطارات القدمية» بنهاية العام احلالي.
واختتم الرئيس السيســي حديثه 
قائًال: «نحن من الدول التي ينظر إليها 
العالم باندهاش في ظل أزمة كورونا»، 
موضحًا أنه «بفضــل جهود املواطنني 
وحتملهم ســنحقق ما نصبو إليه من 

إجناز بهذا املشروع».
التفاصيل ص ٢٤

التفاصيل ص ٢

هواية لتفريغ الطاقات جتمع 
الشباب والبنات واألطفال


