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  إلدارة اجلودة

السفيرة األميركية لـ «األنباء»: حريصون على تزويد الكويت بأحدث األسلحة

جونغ إي سون

الفريق الركن الشيخ خالد الصالح الصباح

جونغ إي سون رئيسًا ملجموعة 
هيونداي موتورز

«الساير القابضة» تفوز باملركز الثاني في الدورة الـ ١٣ من «اجلائزة 
العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات» 2021

السفيرة األميركية لدى الكويت ألينا رومانوسكي                        (فريال حماد)

مهرجان «اكتشف أميركا» القادم سيعرض أفضل املنتجات 
واخلدمات األميركية ونتوقع أن يقام في مارس العام املقبل

حجم التبادل التجاري بني البلدين يبلغ ٤٫٥ مليارات دوالر.. 
واالستثمارات الكويتية املباشرة في أميركا بقطاعي النقل 
والكيماويات وصلت إلى ١٫٨٢ مليار دوالر خالل ٢٠١٩

نتطلع إلى إقرار مزيد من التقدم في التشريعات املتعلقة بحرية 
التعبير لتحسني مكانة الكويت في مؤشر حرية الصحافة العاملي 

٢٥٠ شركة أميركية رائدة تعمل في الكويت مبجاالت تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت والرعاية الصحية والسيارات والطاقة

العمير لـ «األنباء»: ال أعتقد أن احلكومة توافق على «الصوتني» 
إذا لم يتم التنسيق معها.. وإذا مت رده مبرسوم فال مجال إلقراره 

الكويت أحد ُصّناع السالم.. وسمو األمير الراحل لعب دورًا 
فّعاًال في احلفاظ على قوة العالقات الثنائية بني البلدين

11أجرى احلوار: أسامة دياب  10

حتّفظ احلكومة على تعديل النظام االنتخابي.. دستوري 

مرمي بندق 

قالت مصادر خاصة لـــ «األنباء» انه 
فــي حالــة حتفــظ احلكومة علــى طلب 
إدراج والتصويــت علــى رســالة طلــب

١٠ نواب تعديل النظام االنتخابي على جدول 
أعمال جلسة الثالثاء املقبل سيكون موقفها 
دستوريا وقانونيا على أساس أن املوضوع 
ليس مدرجا على جدول أعمال اجللســة. 
وأوضحــت املصادر: تســتطيع احلكومة 
اســتنادا الى املادة ٧٦ من الئحة املجلس 
طلب التأجيل الى اســبوعني، وهذه املادة 
تعطي احلق للحكومة في ذلك ويجاب إلى 
طلبها من دون تصويت.  وتساءلت املصادر: 

الرسالة املقدمة من ١٠ نواب لتعديل النظام 
االنتخابي الى صوتني على اي أساس قدمت؟ 
هــل مت تقدمي اقتراح بقانون ونوقش في 
اللجنة البرملانية املختصة ومتت املوافقة 
عليه؟ فتعديل النظام االنتخابي ليس بهذه 
السهولة، وتوقيت طلب التعديل غير عملي، 
لو قدم قبل سنة ميكن األخذ والرد عليه، 
اآلن يتم طلب التعديل في جلسة واحدة أو 
باألكثر جلستني؟ يبدو األمر صعبا، حتى ان 
وافق عليه ٤٠ نائبا أو أكثر ميكن للحكومة 
رده مبرســوم.  وزادت املصادر قائلة: ال 
نــرى أي مؤشــرات على امكانيــة قبول 
احلكومة مقترح تعديل النظام االنتخابي. 
واختتمــت املصــادر قائلــة: إن النظــام 

االنتخابي الذي تريده احلكومة ســينفذ 
ســواء باالســتمرار في النظام االنتخابي 
احلالي او القبول بالتعديل املقدم ليصبح

٥ دوائر وصوتني وحتتاج الى أصوات ١٧ 
نائبا فقط لتمريره. 

من جانبــه، قال النائب ووزير النفط 
ووزير شؤون مجلس األمة السابق د.علي 
العمير: ال أعتقد أن احلكومة ستوافق على 
تعديل النظام االنتخابي إذا لم يتم التنسيق 
معها، مضيفا: ميكن ان يقر القانون بجلسة 
واحدة مبداولتني، لكن األمر يتعلق بقبول 
احلكومة، فإذا مت رده مبرسوم فال مجال 
إلقراره، حيث إن عمر املجلس شارف على 

االنتهاء.

ما تريده سينفذ وحتتاج إلى أصوات ١٧ نائبًا فقط ليصبح ٥ دوائر بصوتني.. وحتى في حالة موافقة ٤٠ نائبًا وأكثر يحق لها رده مبرسوم 

M١Aوالتي ُصنعت خصيصًا لها.. وتعاقد قواتنا البرية على شراء ٢١٨ دبابة ٢ F/A ١٨ Super Hornet ألينا رومانوسكي كشفت عن تسليم قواتنا اجلوية أول طائرة

حترك نيابي إلقرار تعديالت قانون ذوي االحتياجات اخلاصة في اجللسة املقبلة

مكلفان لرعاية «اإلعاقات الشديدة»
ماضي الهاجري

فــي حتــرك يســعى من 
خاللــه النواب إلــى حتقيق 
بعــض متطلبــات املواطنني 
في اجللســة القادمة ملجلس 
الثالثـــاء  املقــــررة  األمـــة 
املقبــل، أكدت مصادر نيابية 

لـ «األنباء»، أن هناك محاولة 
جادة إلقرار التعديالت على 
قانــون ذوي االحتياجــات 
اخلاصــة، والتــي يأتي على 
رأســها ما يتعلــق بأصحاب 
اإلعاقات الشديدة. وأوضحت 
التعديــالت  أن  املصــادر 
املنشــودة تتعلق بالســماح 

لشــخصني يكونــان مكلفني 
بالرعاية لإلعاقات الشــديدة 
وليس شــخصا واحــدا كما 
في القانون احلالي. إلى ذلك، 
علمت «األنباء» أن احلكومة 
أبــدت موافقة علــى غالبية 
التعديالت بينما تتحفظ على 
بعضهــا، ومن املمكن أن تتم 

معاجلة التحفظات احلكومية 
في اجللســة املقبلة لضمان 
عــدم رد احلكومــة القانون 
املرتقب إقراره، والذي يحمل 
في تعديالت مواده تقليل مدة 
التقاعد للرجــل الذي يرعى 
«إعاقة شــديدة» بـ ١٥ ســنة 

واملرأة ١٠ سنوات.

«الديوان»: «التربية» تريد تعيني «معلم شاورما» معلمًا !
مرمي بندق 

قالــت مصــادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
إن ديوان اخلدمة املدنية اشترط 
على وزارة التربية عدم تعيني أي 
معلم غير كويتي إال مبوافقته.  
وأوضحت املصادر: اشــترطنا 
على وزارة التربية عدم إصدار 
أي قرار بتعيــني معلمني غير 

كويتيني اال بعد احالة ملف كل 
معلم للديوان ملراجعته والتأكد 
من توافر الشروط التي وضعها 
الديوان للموافقة على التعيني.  
وأضافت املصادر: سحبنا منهم 
صالحية تعيــني املعلمني بعد 
ان ســجلنا عليهــم الرغبة في 
تعيــني معلم شــاورما معلما! 
وردا على سؤال حول شروط 
تعيني غير الكويتيني معلمني، 

أجابت املصادر: أهم شرط هو 
ضــرورة ان تكــون وظيفتــه 
املدونــة فــي ســمة الدخــول 
معلمــا، حتــى وإن كان يحمل 
شهادة جامعية متخصصة، ال 
نوافق على تعيينه إذا استطاع 
القدوم الى الكويت بسمة دخول 
لوظيفــة أخرى. وعن ســبب 
ايقــاف التعيينــات لوظائــف 
معلمني، ردت املصــادر قائلة: 

ال صحة لذلــك لكن مت حتديد 
٤ تخصصــات مينح حاملوها 
موافقة على التعيني خالل العام 
الدراسي احلالي وهي: الكيمياء، 
والفيزياء، والرياضيات، واللغة 
العربية، بشرط توافر الشروط 
األخرى من الســن وســنوات 
اخلبــرة والتقديــر وحســب 
الفئــات املعتمدة من  ترتيــب 

مجلس الوزراء.

االستعانة باملعلمني غير الكويتيني في ٤ تخصصات فقط 

مجلس الوزراء يعتمد تعيني خالد الصالح الصباح 
رئيسًا لألركان العامة للجيش قريبًا

عبدالهادي العجمي

أكد مصدر حكومي رفيع لـ «األنباء» 
ان مجلس الوزراء سيعتمد خالل األيام 
القليلة املقبلة مشروع مرسوم بتعيني 
الفريق الركن الشــيخ خالــد الصالح 
الصباح رئيسا لألركان العامة للجيش.

اجلديــر بالذكر ان الفريق خالد 
الصبــاح كان آمر قيادة الشــرطة 
العســكرية قبل ان يتسلم منصب 
آمر القوة البرية في عام ٢٠١٥ وفي 
يناير املاضي متت ترقيته الى رتبة 
«فريــق» وتعيينه نائبــا لرئيس 

األركان.

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

١٥ جهة حكومية 
مستقلة.. ٤ منها فقط 

حتول أرباحها 
إلى خزينة الدولة!

الكويت تسهم في ١١٨ 
منظمة دولية وإقليمية 

باشتراكات ١٥٫٥ 
مليون دينار
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ترامب يسابق الزمن ويسخر من بايدن: 
سأغادر أميركا إذا فاز «أسوأ مرشح» في التاريخ

عواصم - وكاالت: يسابق الرئيس األميركي 
دونالــد ترامــب الوقت قبل نحو أســبوعني 
ونصف األسبوع فقط من االنتخابات الرئاسية 
املقررة في ٣ نوفمبر، حيث توجه أمس إلى 
واليتي ميتشــيغان وويسكونســن، قبل أن 
يبدأ جولة في الواليات الغربية في محاولة 
إلنقاذ حملته االنتخابية املتعثرة في الوقت 
الذي يواصل منافسه الدميوقراطي جو بايدن 
التقدم في استطالعات الرأي وجمع التبرعات.

وإلى جانب جوالتــه وتغريداته املكثفة، 
يواصــل ترامــب محاولة النيــل من خصمه 
بالسخرية، حيث قال خالل جتمع ألنصاره 
في واليــة جورجيا: «التنافس مع أســوأ 
مرشــح فــي تاريخ السياســة الرئاســية 
يضعني حتت ضغط شــديد»، وتســاءل 
ساخرا «ماذا يتعني علي أن أفعل ان خسرت 
مثل هذه اخلســارة؟ ال أدري، رمبا يتعني 

علي مغادرة البالد».

أميركيون في مركز انتخابي لإلدالء باصواتهم باكرا في اريزونا                  (أ.ف.پ)

التفاصيل ص ٢٢


