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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

املادة ٣٥ من الالئحة: انتخابات «مكتب املجلس».. سّرية 
استمراراً لرصد اآلراء حول آلية انتخاب مناصب مجلس األمة.. خبيران دستوريان أكدا ضرورة االلتزام بالنصوص القانونية وشددا على أن التصويت العلني يشّكل قيداً على عملية االختيار

«العدل» ترفع كتابًا إلى «اخلدمة املدنية» 
لصرف مكافآت القضاة والعاملني باالنتخابات

«التربية»: ٤ مناطق تعليمية انتهت 
من مراجعة كشوف «املمتازة»

أسامة أبو السعود

كشــفت مصادر خاصة، أن وزارة العدل انتهت من إعداد 
الكشــوف اخلاصة بصــرف مكافآت القضــاة والعاملني في 
االنتخابات متهيدا إلرسالها إلى ديوان اخلدمة املدنية خالل 
يومني للموافقة على صرفها. وأوضحت املصادر أن الكشوف 
تتضمن صرف مكافآت لرئيس وأعضاء اللجنة االستشارية 
املشــرفة على انتخابات مجلس األمة ٢٠٢٠ ورؤساء اللجان 
األصلية ورؤســاء اللجان الفرعية واالحتياط، كما تتضمن 
الكشوف رؤساء اللجان األصلية اخلاصة بكورونا، إضافة إلى 
أعضاء اإلدارة العامة للخبراء املشاركني في اللجان الرئيسية.
وأشــارت املصادر إلى أن الكشوف تتضمن كذلك أعضاء 
اللجنة املالية واإلدارية وفريق العمل امليداني في وزارة العدل، 
موضحة أن قطاع الشــؤون املالية واإلدارية بالوزارة انتهى 
من إعداد تلك الكشــوف كاملة ومراجعتها متهيدا إلرســالها 

إلى «اخلدمة املدنية» خالل يومني للموافقة على صرفها.

عبدالعزيز الفضلي

انتهــت ٤ مناطق تعليمية من مراجعة كشــوف أســماء 
املســتحقني لألعمال املمتازة، وهي: حولــي ومبارك الكبير 
والعاصمــة واألحمــدي التعليمية، وهنــاك منطقتان فقط 
هما اجلهراء والفروانية التعليميتان من املتوقع أن ترســال 
الكشوف اليوم اإلثنني، حسبما أكدت مصادر تربوية مطلعة 
لـ «األنباء»، والتي أشارت إلى أن املناطق التعليمية األربع 
أرســلت الكشــوف إلى القطــاع اإلداري فــي وزارة التربية 
ملراجعتهــا النهائية وحتويلها إلى القطــاع املالي للبدء في 

إجراءات صرفها.  

مع «األنباء» الثالثاء 
اإلصدار السنوي اخلاص 

باألحداث احمللية 
لعام ٢٠٢٠
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إعداد: محمد ناصر - أحمد الشمري       إخراج: أحمد حسن - مصطفى بركات

كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة
صفحة12

ملحق خاص ألبرز 
أحداث العام في الشأن احمللي

سياسيًا - اقتصاديًا - أمنيًا - فنيًا - رياضيًا

برعاية

بداية عهد جديد دخلته الكويت هذا العام 

مع تولي صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 

األحمد قيادة البالد، مواصال مسيرة سمو األمير 

الراحل الشيخ صباح األحمد، رحمه اهللا، الذي 

غّيبــه املوت هذا العام تــاركا إرثا ضخما من 

اإلجنازات واملشاريع التنموية الرائدة ورصيدا 

عامرا باحملبة في القلوب.

وبايع مجلس األمة ســمو الشــيخ مشعل 

األحمد وليا للعهد، كما شهدت البالد انتخابات 

تشــريعية جديدة بعدما  شــهد مجلس األمة 

السابق توجيه العديد من االستجوابات املتتالية 

لعدة وزراء ولسمو رئيس مجلس الوزراء، ما 

ألقى بظالله على العالقة بني السلطتني.

ووقعت الكويت هذا العام كما العالم حتت 

وطأة ڤيــروس كورونا الذي حل ضيفا ثقيال 

علــى البالد بدءا من فبرايــر، وبدأت إجراءات 

الكويــت فــي محاربته بطريقــة مميزة لقيت 

ترحيبا واسعا، حيث تكاتفت جميع القطاعات 

وتنامى العمل التطوعي، وانطلقت التبرعات 

واملبادرات. وشــهدت البــالد في مارس حظر 

التجول الثالث في تاريخها واستمر لـ ٥ أشهر، 

وعانى االقتصاد الكويتي، وخفضت «موديز» 

تصنيفها االئتماني الســيادي للكويت وسط 

نقاشات مستفيضة أخذها قانون «الدين العام» 

و«دعم متضرري كورونا»، في وقت شهد فيه 

هذا العام تصدير أول شحنة نفط من املنطقة 

املقسومة بعد ٥ سنوات من االنقطاع.

وسددت الكويت هذا العام ضربات موجعة 

لشبكات غسيل األموال، وكذلك األمر مع قضايا 

الفســاد مثل «الصنــدوق املاليــزي» و«النائب 

البنغالي»، وصدرت أحكام تاريخية في قضية 

«ضيافة الداخلية»، وشهد القضاء الكويتي حدثا 

تاريخيا بتولي املرأة الكويتية القضاء.

ملف كامل تقدمه «األنبــاء» لقرائها اليوم 

يرصد أبرز األحداث احمللية لعام ٢٠٢٠، على 

أمل أن يأتي العام اجلديد حامال معه كل اخلير 

للكويت بقيادة صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد.

األحداث 
احملليـة 
2020

.. واألربعاء اإلصدار 
السنوي اخلاص 
باألحداث العربية 
والعاملية
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وســط أزمة اقتصاديــة طاحنة. كما عانى بتحويله العاصمة اللبنانية ملدينة منكوبة، كأحد أقوى االنفجارات في العصر احلديث وســجل التاريخ انفجــار مرفأ بيروت كذلك للمريخ عبر «مسبار األمل».العربية املتحدة التي حملت أحالم العرب أول مفاعل نووي سلمي عربي في اإلمارات والبحرين والسودان واملغرب، وعام تشغيل الســالم التاريخية بني اسرائيل واالمارات سياسيا، كان االبرز هذا العام اتفاقيات في تاريخ االقتصاد العاملي.محكم أدى بالنهاية العتبار ٢٠٢٠ األســوأ االنشــطة التي وقعت حتــت اقفال عاملي النقل البري وشــركات الطيران ومختلف فادحة فــي البورصات العاملية وقطاعات الدول وبأســعار النفط ومخلفا خســائر من أقصاه الى أقصــاه هاويا باقتصادات يعلو فوق صوته» أحكم قبضته على العالم ٢٠٢٠.. عام «كورونا» بامتياز «ال صوت 

جمعاء من الوباء وعودة احلياة إلى طبيعتها.أمل أن يحمل العام اجلديد خالص البشرية في هذا امللف الذي تضعه بني أيدي قرائها على أبرز أحداث العام ٢٠٢٠ توجزها «األنباء» بتحويل املتحف إلى مسجد.صوفيا» على اهتمام العالم بعد قرار تركي بــني اذربيجان وارمينيا، واســتحوذت «آيا قــره باخ» الى الواجهة مــع معارك متبادلة قــرن من الوحدة، وعادت قضية «ناغورني رســميا خارج االحتاد األوروبي بعد نصف إثــر مقتل جــورج فلويــد، وأصبحت لندن هذا العام من تظاهرات واضطرابات واسعة بانتخابات رئاسة الواليات املتحدة التي عانت دوليا، شــهد هــذا العام فــوز جو بايدن قاسم سليماني.فيلــق القدس في احلرس الثوري اإليراني شــفير حرب هــذا العام بعــد اغتيال قائد اآلالف فــي ١٧ والية ووقفــت املنطقة على السودان من فيضــــانات كارثية شــردت 

إعداد:  محمد ناصر  -  أحمد الشمري       إخراج:  أحمد حسن  -  مصطفى بركات

األحداث 
الدوليـة 
2020

برعاية

كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة
صفحة12

ملحق خاص ألبرز 
سياسيًا - اقتصاديًا - أمنيًا - فنيًا - رياضيًاأحداث العام في الشأنني العربي والعاملي

أميركا.. املاليني يتلقون التطعيم ضد «كورونا» اليوم.. وترامب يحّول البيت األبيض إلى «يانصيب»: من سُيطرد أوًال ؟

أميركيون يصفقون لشاحنات حتمل أولى جرعات لقاح كورونا لدى مغادرتها مصنع فايزر في ميتشيغان أمس

السفير د.هونغ يونغ جي

الزميل ماضي اخلميس متوسطا املكرمني الفنان أحمد إيراج والزمالء مفرح 
الشمري ورباب بداح وبيبي اخلضري ومقدم احلفل اإلعالمي يوسف كاظم

بقلم السفيرة األميركية ألينا إل. رومانوسكي

تأمالت  في العالقات
األميركية - الكويتية

04

05لقاء
السفير الكوري 

لـ «األنباء»: الكويت 
ستقود التحول العاملي  
نحو أسلوب حياة صديق 
للبيئة وموفر للطاقة فور 

إجناز «املدينة الذكية»

م ٤٠ مبدعًا  جائزة الكويت لإلبداع تكرِّ
ومبدعة وفوز ٤١ إعالنًا عربيًا

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

مسح وطني شامل لرصد «صحة سكان الكويت»
عبدالكرمي العبداهللا

تتجــه وزارة الصحة إلى القيام مبســح 
صحــي وطني شــامل واســع النطاق لرصد 
صحة السكان في الكويت خالل الفترة املقبلة. 
مصادر صحية مطلعة أكدت في تصريح خاص 
لـ «األنباء» أن املسح الصحي الوطني الشامل 
لرصــد صحــة الســكان ســيغطي احملددات 
الصحية األساسية استنادا ألولويات الصحة 
العامة، وما يتماشــى مــع توصيات منظمة 
الصحة العاملية. وأفادت املصادر بأن هذا املسح 
يهدف إلى أن تدعم نتائجه السياسات الصحية 
القائمة على األدلة وتعزيز الصحة واملعافاة 

والتوزيع األمثل للموارد والنفقات الصحية. 
وذكرت املصادر أن وزارة الصحة تنسق مع 
عدة جهات لتزويدها ببيانات ومعلومات عن 
السكان لوضع اخلطط والتصورات املناسبة 
للبدء في هذا املسح، مشيرة إلى أن هذا املسح 
ســيتم إدراجه ضمن اخلطــة اإلمنائية. من 
جهته، أعلن الوكيل املساعد لشؤون الرقابة 
الدوائية والغذائية بوزارة الصحة د.عبداهللا 
البدر عن إصدار الوزارة ترخيص استخدام 
الطــوارئ للقاح «فايــزر - بيونتك» املضاد 
لڤيروس كورونا بعد مراجعة مستفيضة من 
قبل اللجنة الفنية جلميع البيانات والتقارير 

العلمية.

ترخيص استخدام الطوارئ للقاح «فايزر - بيونتك» بعد مراجعة مستفيضة من اللجنة الفنية

آالء خليفة ـ سلطان العبدان

جّدد خبيران دســتوريان 
تأكيدهما علــى أن التصويت 
على تشكيل هيئة مكتب مجلس 
األمة «انتخاب الرئيس ونائبه 
وأمني السر واملراقب» يجب ان 
يكون سريا التزاما بالنصوص 
القانونيــة، ووفقا ملا ورد في 
املادة ٣٥ من الالئحة الداخلية 
للمجلــس. فــي هــذا اإلطار،  
أوضح أســتاذ القانون العام 

لـ «األنباء»، إن أســاس العمل 
االنتخابي التصويت الســري 
وليــس العلنــي، مشــيرا إلى 
أنه في أوروبا كان التصويت 
سابقا بشكل علني ثم حتول الى 
سري عام ١٨٥٠، حيث وجدوا 
أن التصويت العلني يشــكل 
قيدا على عملية االختيار، أما 
التصويت السري فيعزز حرية 
الفرد فــي االختيار بال خوف 

أو تهديد أو وعيد. 

الدســتوري بكلية  والقانون 
الكويــت  احلقــوق بجامعــة 
د.خليفة احلميدة لـ «األنباء»، 
أن التصويت النتخاب رئيس 
مجلس األمة ونائبه واملراقب 
وأمني الســر يجــب ان يكون 
«ســريا» دون أي تــردد أو 
شــك. وذكــر د.احلميــدة، أن 
البعض يتمســك مبا جاء في 
الدســتور فقــط، وهــذا غير 
صحيــح نظرا ألن دســتورنا 
مختصر ويحيل إلى القوانني. 

متابعا: وهنا نتحدث عن قانون 
الالئحة الداخلية ملجلس األمة، 
فالبعض يشــير الى املادة ٩٢ 
من الدستور املتعلقة ببيان ما 
هي األغلبية املطلوبة النتخاب 
الرئيس ونائبه، وإذا لم نحصل 
على تلك األغلبية فما احللول؟ 
موضحا ان تلك املادة لم تتكلم 
عن نوع االنتخاب (ســري أو 
علني). من جهته، قال أستاذ 
القانون الدستوري الزائر في 
بريطانيا د.عــادل اخلضاري  التفاصيل ص ٨د.خليفة احلميدة

مراسيم بتعيني الذياب واملاجد ونقل العيسى 
وجتديد تعيني احلجرف في ديوان ولي العهد

صدرت مراسيم أميرية 
تقضــي بتعيــني كل مــن 
الفريق متقاعد جمال محمد 
الذياب وماجد يوسف املاجد 
بالدرجة املمتازة في ديوان 

ســمو ولي العهد، ونصت 
املراســيم أيضــا على نقل 
العيســى  مــازن عيســى 
بالدرجة املمتازة من الديوان 
األميري الى ديوان ســمو 

ولــي العهد بــذات الدرجة 
الوظيفية وللمدة املتبقية 

من مدة جتديد تعيينه.
ونصت املراســيم على 
جتديــد تعيني بــدر هيف 

احلجــرف بدرجــة وكيل 
وزارة مساعد بديوان سمو 
ولي العهد ملدة ٤ ســنوات 
اعتبارا من تاريخ ٢٦ أبريل 

.٢٠٢٠

بدر احلجرفماجد يوسف املاجدالفريق متقاعد جمال الذياب

06محليات

ملشاهدة الڤيديو

الرئيس األميركي دونالد ترامب يحضر مباراة كرة قدم بني اجليش والبحرية في ستاد «ميتشي» بنيويورك  (أ.ف.پ)

مازن العيسى

عواصمـ  وكاالت: تتجه األنظار صوب الواليات 
املتحــدة التي تبدأ اليوم حلظة طال انتظارها في 
معركتها مع ڤيروس كورونا املستجد، فقد انطلقت 
أمس أولى قوافل الشاحنات احململة بجرعات لقاح 
«كوفيــدـ١٩» من مجمع التصنيع التابع لشــركة 
«فايزر» في كاالمازو بوالية ميتشــيغان في أكبر 
وأصعب مشــروع لتوزيع لقاح على االطالق في 
الواليات املتحــدة املترامية األطراف. ويتوقع أن 
تشــجع اخلطوة األميركية الكثير من دول العالم 
على احلذو حذوها. وتخطط احلكومة االحتادية 
لتوزيــع أول ٢٫٩ مليــون جرعــة فــي ٦٤ واليــة 
ومقاطعة ومدينة رئيســية. وتبدأ املستشــفيات 
ومراكز أميركية أخــرى اعتبارا من صباح اليوم 
بتســلم لقاح «فايزرـ بيونتيــك» لتطعيم ماليني 
األميركيــني.  هذا، وكشــفت تقاريــر أميركية، أن 

الرئيس املنتهية واليته دونالد ترامب يتجه إلقالة 
عدد من مسؤولي إدارته قبل مغادرة البيت األبيض. 
وذكــر موقع «أكســيوس» (Axios) اإلخباري، أن 
ترامب يدرس خيارات استبدال وزير العدل وليام 
بار على خلفية إخفائه حتقيقات التعامالت املالية 
لهانتر بايدن، جنــل الرئيس املنتخب جو بايدن 
طوال األشهر املاضية.  ونقل عن مسؤول كبير في 
البيت األبيض قوله إن هذا الشهر سيكون األطول 
علــى اإلطالق بالنظر إلى ما وصفه بـ «املطالبات 
الغريبة» للرئيس ترامب. وأورد املصدر نفسه أن 
احلياة داخل البيت األبيض منذ االنتخابات أضحت 
مثل مســابقة يانصيب يومية على من ســيطرد 
أوال، خصوصا وزير العدل ومفوض إدارة الغذاء 
والدواء ستيفن هان ومديرة وكالة االستخبارات 
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حكومة سوبر تكنوقراط.. ١٠ وزراء جدد
مرمي بندق

تــؤدي احلكومــة اجلديــدة 
اليمني الدستورية أمام صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
صباح اليوم اإلثنني، وذلك بعد 
إصدار مرســوم تشــكيلها الذي 
ينتظر صدوره، ويأتي ذلك تأكيدا 
ملا انفردت بنشره «األنباء» في ٧ 
اجلاري حتت عنوان «احلكومة 
تقسم اليمني األحد أو اإلثنني». 

وبحسب املصادر تضم التشكيلة 
التي كانت تخضع للمراجعة حتى 
مساء أمس ١٠ أسماء جديدة من 
بينهم وزيران من أبناء األســرة 
للدفــاع والداخليــة، و٨ وزراء 
مــن التكنوقراط بعضهم يحمل 
درجة الدكتوراه، وجميعهم من 
املتخصصني، إلى جانب ٥ وزراء 
من احلكومة املستقيلة. وتأكيدا 
ملا انفردت «األنباء» بنشره حول 
تعيني وزيرين جديدين للدفاع 

والداخليــة مــن أبناء األســرة، 
فقد تضمنت األســماء: الشــيخ 
حمد جابر العلي وزيرا للدفاع، 
والشيخ ثامر علي صباح السالم 
وزيــرا للداخلية. وتأكيدا أيضا 
ملــا انفــردت «األنباء» بنشــره 
حول األسماء اجلديدة املرشحة 
للتوزير، فقد مت ترشــيح وكيل 
وزارة املاليــة الســابق خليفــة 
حمادة وزيرا للمالية، وعيســى 
الكندري ليكــون الوزير احمللل 

للمواصالت واألوقاف. وتأكيدا 
أيضا ملا انفردت «األنباء» حول 
الوزراء العائدين، فقد متت إعادة 
الشــيخ د.أحمــد الناصر وزيرا 
للخارجية وأنس الصالح نائبا 
لرئيس الــوزراء ووزيــر دولة 
لشؤون مجلس الوزراء، ومبارك 
احلريص ليكون وزيرا لشؤون 
مجلــس األمة، ود.رنــا الفارس 
وزيرة لألشغال والبلدية، والشيخ 
د.باسل الصباح وزيرا للصحة. 

وتضمنــت ترشــيحات الوزراء 
اجلدد كال من د.نواف الياســني 
وزيرا للشؤون والعدل، وفيصل 
املدلــج للتجــارة والصناعــة، 
وعبدالرحمــن املطيري لإلعالم 
والشــباب، وعبــداهللا معرفــي 
لإلسكان. هذا، واعتذر د.صالح 
املضحي عن عدم تولي حقيبتي 
النفط والكهرباء واملاء، كما اعتذر 
د.صبيح املخيزمي عن عدم تولي 

«التربية والتعليم العالي».

التشكيلة خضعت للمراجعة حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.. وضمت حمد جابر العلي للدفاع وثامر العلي للداخلية وحمادة للمالية والياسني للعدل والشؤون 
واملدلج للتجارة والكندري للمواصالت واألوقاف واملطيري لإلعالم ومعرفي لإلسكان.. واعتذار املضحي عن النفط والكهرباء واملخيزمي عن التربية
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الكويت ترحب باعتراف 
الواليات املتحدة بسيادة 

املغرب على صحرائه
أعلنت وزارة اخلارجية 
عن ترحيبها بقرار الواليات 
املتحدة األميركية االعتراف 
اململكــة املغربية  بســيادة 
على كامل األراضي املغربية. 
وأكــدت الــوزارة فــي بيان 
لها أن «هــذه اخلطوة تأتي 
لتســهم فــي الوصــول إلى 
احلل العادل والدائم للنزاع 
بشأن الصحراء املغربية». 
وأشارت إلى أن ترحيبها بهذه 
اخلطوة إمنا يأتي انسجاما 
مــع موقف الكويت في دعم 
سيادة املغرب ووحدة ترابه.

غير مخصص للبيع


