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سمو األمير يفتتح اليوم دور االنعقاد التكميلي الخامس ملجلس األمة

االنتخابات  5ديسمبر

الغانم :سأكشف املتسببني في «قبر» قانون «البدون» ..البعض خضع لتأثيرات خارجية
عقد جلسة
بروتوكولية ختامية
اليوم لفض دور
االنعقاد التكميلي

كتب الفي النبهان
وعبداهلل المجادي

ي�ت�ف�ض��ل ص��اح��ب ال�س�م��و ام �ي��ر ال �ب��الد الشيخ
ن��واف األح�م��د بافتتاح دور االن�ع�ق��اد ال�ع��ادي
ال � �خ� ��ام� ��س ال �ت �ك �م �ي �ل��ي ل �ل �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
ال �خ ��ام ��س ع �ش��ر مل �ج �ل��س األم� � ��ة ف ��ي ال �ع��اش��رة
والنصف من صباح اليوم بمبنى مجلس األمة.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه األسبوعي
أم��س ع�ل��ى م �ش��روع م��رس��وم ب��دع��وة الناخبن

الن�ت�خ��اب��ات مجلس األم ��ة للفصل التشريعي
ال� �س ��ادس ع �ش��ر وذل� ��ك ي ��وم ال �س �ب��ت امل ��واف ��ق 5
ديسمبر املقبل.
وق ��ال رئ �ي��س م�ج�ل��س االم ��ة م� ��رزوق ال �غ��ان��م ان
امل �ج �ل��س س �ي �ت �ش��رف ال� �ي ��وم ب��اس �ت �ق �ب��ال سمو
ام�ي��ر ال�ب��الد وس�م��و ول��ي ع�ه��ده الشيخ مشعل
األحمد في افتتاح دور االنعقاد التكميلي بناء
ع�ل��ى ال��دع��وة ال � ��واردة ف��ي امل��رس��وم  136لسنة
 2020ب��دع��وة م�ج�ل��س األم� ��ة ل��الن �ع �ق��اد ل �ل��دور
العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي

ال� �خ ��ام ��س ع� �ش ��ر .وذك� � ��ر ال� �غ ��ان ��م ف ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي ف ��ي م �ج �ل��س األم � ��ة ام� ��س ان ج ��دول
األع �م��ال سيتضمن ال�ن�ط��ق ال�س��ام��ي لصاحب
ال�س�م��و ،وك�ل�م��ة رئ �ي��س امل�ج�ل��س ،وك�ل�م��ة سمو
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ،وب �ع��د ذل ��ك ان�ت�خ��اب
ام��ن السر وامل��راق��ب وأع�ض��اء اللجان الدائمة.
وزاد« :سأدعو املجلس لتزكية اللجان الحالية
ن �ظ �رًا ل �ق �ص��ر امل� � ��دة ،ول� ��ن ي �ك ��ون ه �ن ��اك ن �ق��اش
ألي ق��وان��ن ف��ي ه��ذه الجلسة البروتوكولية».
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طالبوا بسحب القوانني من «الداخلية والدفاع» ومناقشتها بجلسة اليوم

 14نائبًا يستعجلون «تعديل النظام االنتخابي»
ط �ل��ب  14ن��ائ �ب��ا س �ح��ب ال� �ق ��وان ��ن امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ت �ع��دي��ل ال �ن �ظ��ام
االنتخابي من لجنة الداخلية والدفاع البرملانية ومناقشتها
في جلسة اليوم وفق بند ما يستجد من أعمال.
وق��ال ال�ن��ائ��ب ع��ادل ال��دم�خ��ي «تقدمنا بطلب لرئيس مجلس
األم��ة لفتح ب��اب ما يستجد من أع�م��ال» ،كي تسحب من لجنة
ال��داخ �ل �ي��ة وال ��دف ��اع االق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان��ن ال �خ��اص��ة ب�ت�ع��دي��ل
ال�ص��وت ال��واح��د ال��ى ص��وت��ن وع��دده��ا ث��الث��ة مقترحات ،ومن

الخميس  29الحالي عطلة
املولد النبوي
أعلن دي��وان الخدمة املدنية عن تعطيل العمل
ف ��ي ج �م �ي��ع ال� � � � ��وزارات وال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
وامل��ؤس�س��ات العامة ي��وم الخميس امل��واف��ق 29
أكتوبر الحالي بمناسبة ذكرى املولد النبوي
الشريف ،على أن يستأنف ال��دوام يوم األحد 1
نوفمبر املقبل.

«املرور» تحدد شروط عمل
املتقاعدين والبدون
على سيارات األجرة
أعلنت اإلدارة العامة للمرور عن ش��روط عمل
امل �ت �ق��اع��دي��ن وغ� �ي ��ر م� �ح ��ددي ال �ج �ن �س �ي��ة ع�ل��ى
مركبات األجرة الجوالة واألجرة تحت الطلب.
وأوض � �ح� ��ت أن ش� � ��روط ال �ك��وي �ت �ي��ن ت�ت�ض�م��ن
شهادة من التأمينات «متقاعد  -غير موظف»،
فيما تتضمن ش��روط غير م�ح��ددي الجنسية
بطاقة أمنية صالحة تتجاوز ستة أشهر.
وتضمنت الشروط لكليهما صحيفة جنائية
«ح �س ��ن س �ي��ر وس � �ل ��وك» إض ��اف ��ة إل� ��ى ال �ل �ي��اق��ة
الصحية واجتياز اختبار الجغرافيا.

ثم مناقشتها واقرارها في املداولتن بعد بند انتخاب مراقب
املجلس مباشرة وتقديم الطلب على ما عداه والتصويت عليه
نداء باالسم.
وط��ال��ب ال��دم�خ��ي الحكومة ب��ان ي�ك��ون لها م��وق��ف محايد وان
تترك حسم القرار ملمثلي األمة.
وأض��اف «ان فتح ما يستجد من اعمال لعرض التعديل واق��راره
هو تأكيد ملطالبنا ،والكثير يتساءل ملاذا في هذا الوقت؟ ،ونحن

قلنا من قبل هذا ليس الطموح انما خطوة نحو تصحيح املسار،
ومحاولة لتغيير املشهد واتاحة حرية اكبر للناخب في اختيار
ممثليه ،اذ شهدنا تفاعال مع هذا التشريع».
ووقع الطلب النواب الدمخي ،عبدالله الكندري ،محمد الدالل،
اس ��ام ��ة ال �ش��اه��ن ،ع �م��ر ال �ط �ب �ط �ب��ائ��ي ،م �ح �م��د ه ��اي ��ف ،محمد
الحويلة ،نايف املرداس ،محمد املطير ،بدر املال ،عبدالله فهاد،
عبدالوهاب البابطن ،حمدان العازمي ،شعيب املويزري.

سموه استقبل وفد غرفة التجارة وأشاد بدورها البناء في تحقيق األهداف التنموية املنشودة

ولي العهد :التكامل بني «الخاص» و«العام»
لصياغة حاضر ومستقبل الدولة االقتصادي
لنواكب التطورات االقتصادية في ظل تحديات «كورونا»

الصقر :اإلصالح الشامل لكل النواحي أصبح شرط بقاء ال شرط رخاء
ش��دد سمو ول��ي العهد الشيخ مشعل األحمد على
ض ��رورة ت�ع��زي��ز ال�ت�ك��ام��ل وال �ت �ع��اون ب��ن القطاعن
ال�ع��ام وال�خ��اص وتضافر جهود الجميع لصياغة
ح��اض��ر ال ��دول ��ة االق� �ت� �ص ��ادي وم �س �ت �ق �ب �ل �ه��ا ،ودع ��ا
س�م��وه ل��دى استقباله ام��س رئ�ي��س غ��رف��ة التجارة
م�ح�م��د ال�ص�ق��ر واع �ض��اء م�ج�ل��س االدارة ،ال ��ى ب��ذل
مزيد من الجهود والعمل الدؤوب ملواكبة التطورات
االقتصادية املتالحقة في العالم في ظل ما يشهده
االقتصاد العاملي من صعوبات وتحديات بسبب
جائحة «كورونا» ،واشاد سمو ولي العهد بالدور
الفاعل والبناء ال��ذي تلعبه غرفة التجارة من اجل
تحقيق االهداف التنموية املنشودة.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،اك ��د ال �ص �ق��ر ان ال �غ��رف��ة ت �ع��رف ت�م��ام��ا
م��وق��ف س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د ال��داع��م ل�ل�ق�ط��اع ال�خ��اص
ب� �ك ��ل م� �ش ��اري� �ع ��ه ال� �ك� �ب� �ي ��رة وب �ج �م �ي��ع م��ؤس �س��ات��ه
وشركاته وهو قاطرة التنمية املستدامة اذا ما نال
دوره الطبيعي والطليعي ف��ي دول الديموقراطية

 844مليون دينار
لـ«دعم العمالة»
كتب حسام رجب
وعمر أبو الفتوح

�ضمو ويل العهد لدى ا�ضتقباله رئي�س واأع�ضاء غرفة التجارة

أكدت مصادر حكومية مطلعة ل� «النهار» ان «دعم
العمالة الوطنية وتأهيلها خ��ط احمر ال يمكن
امل �س��اس ب ��ه ،م�س �ت��درك��ة ان ه �ن��اك اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
حكومية لتعزيز ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة ف��ي القطاع
الخاص ،حيث ال يمكن استيعاب  340الف خريج
ق��ادم ل�س��وق العمل ف��ي ال�ق�ط��اع الحكومي خالل
ال ��15ع��ام��ًا امل�ق�ب�ل��ة ،ل ��ذا ال م �ن��اص م��ن تحويلهم
للخاص بمزايا تحفيزية( .طالع ص )07
واستدلت املصادر على دعم الحكومة للعمالة
الوطنية بالقول ان بند دع��م العمالة الوطنية
ف ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ ��اص ش �ه��د ارت� �ف ��اع ��ًا ب � � 292
مليون دي�ن��ار م��ا ي�ع��ادل ح��وال��ي مليار دوالر،
خ� ��الل م �ي��زان �ي��ة ال� �ع ��ام ال �ح ��ال ��ي 2021/2020
وال �ب��ال �غ��ة  844م�ل�ي��ون دي �ن��ار م �ق��اب��ل  552في
ميزانية  2020/2019وهو البند الوحيد الذي
شهد ارتفاعًا في بند املرتبات الحكومية وما
ف��ي ح�ك�م�ه��ا .وأض��اف��ت أن  %90م��ن العاملن
الكويتين يتركزون في وظائف القطاع العام،
وتستهدف الحكومة عبر آليات متعددة العمل
ع�ل��ى اح ��الل ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة ف��ي ال�ع��دي��د من
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الجمهوريون يتوقعون «هزيمة مضاعفة»..
وترامب يصفهم بـ«األغبياء»!
م�ي��ام��ي -ال��وك��االت :اشتعلت م�ع��رك��ة االن�ت�خ��اب��ات
الرئاسية على جبهتن ام��ام امل��رش��ح الجمهوري
دون��ال��د ت��رام��ب ال��ذي ب��ات عليه ال�ل�ح��اق بخصمه
ال��دي �م��وق��راط��ي ج ��و ب ��ادي ��ن امل �ت �ق��دم ف ��ي غ��ال�ب�ي��ة
ال � ��والي � ��ات اض ��اف ��ة ال � ��ى م �ع��ال �ج��ة ان� �ق� �س ��ام داخ ��ل
ال �ح��زب ال�ج�م�ه��وري ن�ف�س��ه م��ع ب ��روز تصريحات
علنية ل �ق��ادة ال �ح��زب ت�ت��وق��ع ه��زي�م��ة ت��رام��ب ال��ذي
رد كالعادة بمهاجمة حلفائه القلقن من هزيمة
م� �ض ��اع� �ف ��ة ف � ��ي ال� �ب� �ي ��ن االب � �ي � ��ض وال� �ك ��ون� �غ ��رس
باعتبارهم «اغبياء»(....طالع ص .)15

وج��اءت تصريحات ترامب فيما توجه ومنافسه
الديموقراطي جو بايدن لكسب أصوات الناخبن
ف��ي ال��والي��ات املتأرجحة ف��ي األم�ت��ار األخ�ي��رة قبل
انتخابات  3نوفمبر الرئاسية.
ّ
وح � � � ��ذر م � �س� ��ؤول� ��ون ج� �م� �ه ��وري ��ون م � ��ن خ �س��ائ��ر
انتخابية في استطالعات الرأي ستشمل خسارة
�رس ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك السيناتور
م�ق��اع��د ف��ي ال�ك��ون�غ� ّ
ت �ي��د ك � ��روز ،ال� ��ذي ح� ��ذر م��ن «م��ذب �ح��ة» ان�ت�خ��اب�ي��ة
للجمهورين بل إن السيناتور ليندسي غراهام
أح��د أق��رب حلفاء ترامب في مجلس الشيوخ قال

إن الديموقراطين لديهم «ف��رص��ة ج�ي��دة» للفوز
في االنتخابات الرئاسية .ورد ترامب بحدة أمام
حشد في نيفادا قائال «لدينا بعض األغبياء..على
الجمهورين أن يتحدوا معًا بشكل أفضل».
ف��ي غ�ض��ون ذل��ك ،ب��دأ التصويت املبكر ف��ي والي��ة
فلوريدا الحاسمة بينما أدلى عدد قياسي بلغ 28
مليون ن��اخ��ب بأصواتهم بالفعل قبل أسبوعن
ت�ق��ري�ب��ًا م��ن ان �ت �ه��اء ال�ح�م�ل��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة الق �ت��راع
ال�ث��ال��ث م��ن ن��وف�م�ب��ر .وم ��ن أري��زون��ا،ح��ض ت��رام��ب
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