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سمو األمير وسمو ولي العهد بعثا
برسالتني لخادم الحرمني ومحمد بن سلمان
بعث سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد برسالة خطية الى خادم الحرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية ،كما
بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد برسالة الى صاحب السمو امللكي
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الحكومة تواجه صعوبة في تمريره ما لم تقدم تأكيدات عدم التوسع بـ«الفئات املستفيدة»

«الضمان املالي» ..الطريق مسدود

«املداولة الثانية» لـ«التركيبة السكانية» تواجه مصيرها غدًا بعد تقديم «املالحظات»
كتب الفي النبهان وعبداهلل المجادي

ت��واج��ه ال�ح�ك��وم��ة م��ع اف�ت�ت��اح دور االن �ع �ق��اد ال�خ��ام��س التكميلي
ملجلس االمة غدا ،وسط صعوبات في تمرير قانون دعم وضمان
ت�م��وي��ل ال�ب�ن��وك للعمالء امل�ت�ض��رري��ن م��ن «ك ��ورون ��ا» ،م��ا ل��م تقدم
ضمانات صريحة تحول دون انتفاع فئات أخرى.
وق��ال عضو اللجنة املالية خلف دميثير ان اسقاط القروض عن
امل��واط�ن��ني ه��و األول��وي��ة على دع��م امل�ش��اري��ع وال�ش��رك��ات املتعثرة،
متعهدا بالتصدي ملشروع القانون الحكومي.
وق��ال النائب عيسى ال�ك�ن��دري :نتيجة ل�ع��دم نظر اللجنة املالية
للتعديالت والضوابط املقدمة مني وم��ن ال��زم��الء ع��ادل الدمخي
وأس��ام��ة الشاهني بخصوص قانون الضمان املالي فانني أعلن
رفضي للقانون والتصويت ضده في مداولته الثانية.
من جهته ،أعلن رئيس لجنة تنمية املوارد البشرية خليل الصالح
م��واف�ق��ة ال�ل�ج�ن��ة خ��الل اج�ت�م��اع�ه��ا ام��س ع�ل��ى ال�ت�ق��ري��ر التكميلي
مل�ش��روع ق��ان��ون معالجة التركيبة السكانية م��ن اج��ل التصويت
عليه في «املداولة الثانية» .وأعرب الصالح عن أمله في تصويت
املجلس عليه في الجلسة املقبلة ،مشيرا إلى أن اللجنة ستحيل
تقريرها إلى املجلس اليوم االثنني.

«تشريب» الالئحة الداخلية ..يبطل إدراج «الصوتني»!
كتب الفي النبهان وعبداهلل المجادي

يبدو أن الطلب النيابي لحسم م��وض��وع الصوتني ب��دال من
الصوت الواحد سيأخذ بعدا قانونيا الئحيا في جلسة الغد،
ع�ل��ى إث��ر ط�ل��ب ال �ن��واب إدراج ��ه ع�ل��ى ب�ن��د األوراق وال��رس��ائ��ل
الواردة ملناقشته والتصويت عليه وفق املادة  ٥٥من الالئحة.
وال ي�ع��د ه ��ذا االم ��ر م�ف��اج�ئ��ا إذ إن ال�ع��دي��د م��ن امل��وض��وع��ات
أح��دث��ت ج��دال نيابيا  -نيابيا ب�ش��أن م��دى أح�ق�ي��ة إدراج �ه��ا
ضمن موضوعات هذا البند او وجوب إضافة بند لها على
جدول أعمال الجلسة ملناقشة الطلب.
ويحسب للنائب عبدالله ال��روم��ي أن��ه أك�ث��ر ال �ن��واب تصديا

للشبهات اإلجرائية في بند الرسائل الواردة واتخاذه نافذة
لطرح موضوعات مستجدة ونقاشها واتخاذ ق��رارات فيها،
رغ��م ت��أط�ي��ر ال��الئ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة ل�ل�ك��الم ب�ص��دده��ا ف��ي م�ف��ردة
«التعليق» ،وقد علق الرومي على ذلك األم��ر ذات مرة قائال:
م��ن ي�ق��رأ ال��رس��ائ��ل ال� ��واردة ي�ج��د أن�ه��ا ص ��ارت «ت�ش��ري��ب» مو
الئحة داخلية يتم االحتكام إليها.
ويرى مراقبون سياسيون أن هذا التوقيت ملناقشة الصوت
أو الصوتني ل��ه اح�ت�م��االت ع��دة م��ن املعطيات فإما أن تكون
عملية تسخني وتعبئة للموضوع لتكون قضية انتخابية
ساخنة ومتسيدة اول��وي��ات املجلس املقبل ،او قد تكون لها
معطيات اخ��رى تتمثل ب��دع��م اق�ط��اب لها على ام��ل م��روره��ا

االن لعقد االن�ت�خ��اب��ات املقبلة تحت مظلة ال�ص��وت��ني اال انه
االحتمال االضعف.
من جهته ،أكد الخبير الدستوري د .محمد الفيلي ان املجلس
بصدد جلسة ُيبدأ بها دور انعقاد وعلى األرجح ُيختم فيها
وستكون فيها االجراءات اللصيقة ببداية دور االنعقاد ومن
ثم تتبعها جلسة مثل اي جلسة اخرى.
وق��ال الفيلي ل� «ال�ن�ه��ار» :ان الالئحة الداخلية لم تفصل في
موضوع االوراق والرسائل ال��واردة ،ولكن استقر العمل في
املجلس ان يبعث االع�ض��اء رس��ائ��ل ،االص��ل فيها أنها للعلم
واالخ�ط��ار ،وم��ن مفهوم الرسائل ال��واردة ف��ان املناقشة فيها

02#

نجارون وحدادون وحالقون
وسباكون تقدموا للعمل
كمعلمني في «التربية»!
كتب عبد الرسول راضي

ف �ي �م��ا أل � ��زم دي � � ��وان ال �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة ،وزارة
التربية بعدم تعيني املعلمني الوافدين إال بعد
م��واف�ق�ت��ه ،أك ��دت م �ص��ادر مطلعة ل��«ال�ن�ه��ار»،
أن ال� � � � ��وزارة وض� �ع ��ت آل� �ي ��ة ج� ��دي� ��دة ل�ت�ع�ي��ني
الخليجيني والوافدين.
وك �ش �ف��ت امل � �ص� ��ادر ،ع ��ن م �خ��اط �ب��ات اج��رت �ه��ا
وزارة التربية أخيرًا مع الهيئة العامة للقوى
العاملة في إطار اجراءاتها الرامية الى النظر
في طلبات التعيني املقدمة اليها من مواطني
دول مجلس التعاون الخليجي ،وذلك للتأكد
م ��ن ع� ��دم وج � ��ود س �ج��ل ع �م��ل ألي م �ن �ه��م ف��ي
ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ،ب��اع �ت �ب��ار ان ال �ع��ام �ل��ني في

ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص م �س �ج �ل��ون ف ��ي ال�ت��أم�ي�ن��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة .واوض� �ح ��ت أن وزارة ال�ت��رب�ي��ة
رص��دت ع��ددا من املتقدمني للعمل فيها ،على
الرغم من أنهم قدموا إلى الكويت على وظائف
وم �ه��ن ال ع��الق��ة ل�ه��ا ب��ال�ت�ع�ل�ي��م ،م��وض�ح��ة أن
ال�ك�ث�ي��ر م�ن�ه��م ع�م��ل ب��ال�ق�ط��اع ال �خ��اص بمهن
ت �ب��اي �ن��ت ب ��ني ال �ن �ج��ارة وال � �ح� ��دادة وال �ح��الق��ة
والسباكة وغيرها ،بينما هم حاصلون على
ش � �ه� ��ادات ج��ام �ع �ي��ة م �ت �خ �ص �ص��ة ب��ال�ت�ع�ل�ي��م.
وذك� ��رت امل �ص��ادر أن ال�ط�ل�ب��ات امل�ق��دم��ة بشأن
التعيني كمعلمني ستقابل بالرفض م��ن قبل
ال ��دي ��وان ،ط��امل��ا ان ص��اح�ب�ه��ا ق��دم إل��ى ال�ب��الد
بسمة دخول لوظيفة أخرى بغض النظر عن
تخصصه والشهادة التي يحملها.

«الصحة» :تطعيمات الشتاء
املوسمية للمواطنني فقط
 ..قد قامت الصالة
توافد اآلالف منذ فجر أمس ألداء الصالة في املسجد الحرام بمكة املكرمة ،واملسجد النبوي الشريف في املدينة املنورة بعد سبعة أشهر من اغالق كلي وجزئي للحرمني بسبب تفشي
مصل طوال فترة ثاني مراحل العمرة ،والتي تستمر على
وباء «كورونا» .واستعدت الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي الستقبال  220ألف معتمر و 560ألف
ٍ
مدار  14يوما ،وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيأتها السعودية لقاصدي الحرمني الشريفني( .واس)

أع �ل �ن��ت وزارة ال �ص �ح��ة ان ��ه ف��ي ظ��ل ال �ظ��روف
ال��راه�ن��ة لجائحة ف�ي��روس ك��ورون��ا ف��إن حملة
تطعيمات ال�ش�ت��اء مل��وس��م  2021-2020سوف
تقتصر على املواطنني في الفترة الحالية.
وأك ��دت ال� ��وزارة ف��ي ب�ي��ان ص�ح��اف��ي أن م��راك��ز
ال �ص �ح��ة ال��وق��ائ �ي��ة امل �خ �ص �ص��ة ل�ل�ت�ط�ع�ي�م��ات
امل��وس �م �ي��ة ل �ل �ت �ح �ص��ني ض ��د أب� � ��رز م�س�ب�ب��ات
أم� � � � ��راض ال � �ج � �ه� ��از ال� �ت� �ن� �ف� �س ��ي ال� �ف� �ي ��روس� �ي ��ة
«اإلن� �ف� �ل ��ون ��زا» وال �ب �ك �ت �ي��ري��ة «ن �ي �م��وك��وك��ال»
س�ي�ق�ت�ص��ر االس �ت �ق �ب��ال ف�ي�ه��ا ع �ل��ى امل��واط �ن��ني
متمنية للجميع موفور الصحة.
م��ن ج��ان��ب آخ��ر ،أعلنت ال ��وزارة تسجيل 663

استخرج جواز سفرك «الصحي»..
املطارات ستطالبك به قريبًا
«زين» أفضل عالمة تجارية
لالتصاالت في الشرق
األوسط للعام 2020
«تيليكوم وورلد» تتوج
المجموعة بالجائزة
خالل حفلها السنوي للعام
السابع على التوالي
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سيتمكن امل�س��اف��رون ب��ني اململكة املتحدة وال��والي��ات
املتحدة يوم األربعاء املقبل من استخدام «جواز سفر
صحي رقمي» جديد في إط��ار خطة «كوفيد سايف»
التي تهدف لتوحيد الجهود العاملية في ضمان سفر
جوي آمن.
وت� � ��م ت �ص �م �ي��م ج � � ��واز «ك� ��وم� ��ن ب � � ��اس» امل � ��دع � ��وم م��ن
املنتدى االق�ت�ص��ادي ال �ع��امل��ي( ،)WEFليكون كوثيقة
ض �م��ن ن� �م ��وذج دول � ��ي م �ش �ت��رك ل �ل �م �س��اف��ري��ن إلث �ب��ات
ع��دم إصابتهم بفيروس «ك��ورون��ا» .وق��ال ب��ول ماير،
الرئيس التنفيذي ملشروع «كومنز» ،الذي حصل على
تمويل لبدء التشغيل من قبل مؤسسة «روكفلر» منذ
عامني ،وأنشأ بطاقة الصحة الرقمية ،إن البلدان التي
أغلقت ال�ح��دود وفرضت الحجر الصحي تبحث عن
طرق إلعادة فتح حدودها بعناية.
وأض��اف ماير لصحيفة «الغارديان» البريطانية أنه

من الصعب القيام بذلك ،ويتطلب األم��ر القدرة على
تقييم صحة املسافرين القادمني ،ونأمل أن نبدأ قريبا
في رؤية بعض اللقاحات.
وع�ل��ى سبيل امل�ث��ال تطلب بعض ال ��دول ف��ي أفريقيا
شهادات تثبت حصول املسافر على تطعيمات معينة
م�ث��ل ال�ت�ي�ف��وئ�ي��د وامل ��الري ��ا وال �ح �م��ى ال �ص �ف��راء ،وف��ي
ه��ذا اإلط��ار ق��ال ماير إن دليال مماثال يتم االحتفاظ
ب ��ه رق �م �ي��ا وي �ك ��ون خ��اص��ا ب��ال�ت�ط�ع�ي��م ض ��د ف �ي��روس
«كورونا» ومن املتوقع أن يصبح ضروريا في القريب
العاجل.
وسيتم تطبيق التجربة على الركاب الذين يسافرون
بني مطاري «هيثرو» و«نيوارك» على منت رحلة تابعة
لشركة «يونايتد إيرالينز» .وستتعاون شركات عدة
في املشروع ،ومنها شركة «برينيتكس» لالختبارات
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إصابة جديدة بمرض «ك��ورون��ا» خالل ال� 24
س��اع��ة امل��اض �ي��ة ل�ي��رت�ف��ع ب��ذل��ك إج �م��ال��ي ع��دد
ال� �ح ��االت امل �س �ج �ل��ة ف ��ي ال� �ب ��الد إل� ��ى 116146
ف��ي ح��ني ت��م ت�س�ج�ي��ل س�ب��ع ح ��االت وف ��اة إث��ر
إص��اب�ت�ه��ا ب��امل��رض ليصبح م�ج�م��وع ح��االت
ال ��وف ��اة امل �س �ج �ل��ة  ، 701ف�ي�م��ا ت ��م ش �ف��اء 752
إص ��اب ��ة خ� ��الل ال� � �  24س��اع��ة امل��اض �ي��ة ليبلغ
مجموع عدد حاالت الشفاء .107860
وق� � � ��ال امل � �ت � �ح� ��دث ال� ��رس � �م� ��ي ب� ��اس� ��م ال � � � ��وزارة
د .عبدالله السند إن ع��دد من يتلقى الرعاية
ال�ط�ب�ي��ة ف��ي أق �س��ام ال�ع�ن��اي��ة امل��رك��زة ب�ل��غ 138
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