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عبر قانون يحافظ على الهوية الوطنية وال يظلم أي فئة 

الغامن: قضية »البدون« يجب أن تنتهي بحلول جذرية

مــا ذكــرتــه مــصــادر وزارة الصحة، بأنها غير 
قـــادرة على االنتقال للمرحلة اخلامسة بسبب 
نتائج االنفتاح الكلي وزيـــادة التجمعات، يبني 
أن وعي املواطنني واملقيمني من أهم العوامل التي 
ــرض.. فالتقارب  تسهل السيطرة على انتشار امل
وخاصة في املقابر وقت دفن املوتى والتشاوريات 
االنتخابية، من األسباب املباشرة النتشار للعدوى، 
إن لم تتخذ اإلجراءات الوقائية..  هذا املرض القاتل 
الذي جتاوزت اإلصابات فيه 30 مليوناً، مات منهم 
ما يقارب مليون في جميع دول العالم، رسالة 
حتذير لكبح طغيان اإلنسان، وتأكيد ضعفه أمام 

قدرة الله، فهل من مدكر ؟

بني السطور

ريا�س عواد 

ــة مـــرزوق الــغــامن على  شــدد رئيس مجلس األم
ضرورة حسم قضية املقيمني بصورة غير قانونية 
“البدون”، من خــال قانون يحافظ على الهوية 
الوطنية وال يظلم أي فئة، وإن تطلب ذلك عقد اجتماع 
غير عــادي ملجلس األمــة بعد فــض دور االنعقاد 

للتصويت على القانون.
وأضاف الغامن، أن قانون البدون في غاية األهمية 
وال بد من حسمه قبل نهاية املجلس، لكن لألسف 
لم يكتمل نصاب اجتماع جلنة الداخلية والدفاع، 
أمس ملناقشته، إلصابة بعض أعضائها بفيروس 
“كورونا”، لكن هذا ليس عذراً يحول دون اجتماع 

اللجنة مجدداً لترفع تقريرها بالرفض أو املوافقة.
 وأكد أن فض دور االنعقاد قبل مناقشة القانون 
لن مينع مناقشته بعد ذلك في اجتماع غير عادي 
طبقاً لإلجراءات الائحية والدستورية، والتصويت 
ــة  ــي دول ــا سيحسم األمــــور ف ــو م الــدميــقــراطــي ه

املؤسسات.

بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

اأ�سرة جريدة تتقدم 

عائـلـــــة الرو�ســـان

لوفاة املغفور له باإذن اهلل 

حمــد حـــمــود الرو�ســـان

�سائلني العلي القدير اأن يتغمد الفقيد

بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته

ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب موؤمنة بالق�ساء والقدر

مرزوق الغامن

أذربيجان تعلن التعبئة العامة ردًا على خطوة أرمينية مماثلة

وزير دفاع تركيا يطالب أرمينيا بوقف هجماتها 
فيما أعلن رئيس أذربيجان إلهام 
ــس التعبئة العامة في  علييف، أم
صفوف قواته جزئياً رداً على خطوة 
مماثلة اتخذتها أرمينيا وسلطات 
إقليم )ناغورني كاراباخ( االنفصالي 

املتنازع عليه بني البلدين.
ـــر الــدفــاع التركي  فــقــد قـــال وزي
خلوصي أكـــار: إن بـــاده تقف إلى 
ــي الــدفــاع عن  ــان ف ــج ــي جــانــب أذرب
أراضــيــهــا، مطالباً أرمينيا بوقف 

هجماتها على الفور.

وأوضح أكار نقاً عن وكالة أنباء 
األناضول التركية، إنه على أرمينيا 
االنسحاب من األراضي األذربيجانية 
وسحب املرتزقة واملسلحني الذين 

جلبتهم من اخلارج.
وأكــد أن عاقة تركيا بأذربيجان 
قائمة على مــبــدأ )شــعــب واحـــد في 
دولتني( وأن البلدين كانا معاً على 

الدوام في السراء والضراء.

خلوصي أكار

في حالة عدم وجود األب وبعد التأكد من اإلثباتات 

الصحة: اعتماد إقرار األم إذا 
كان األبناء ناقصي األهلية 

»الصحية« تطالب برفع نسبة 
العمالة الوطنية في »النفطي 

50 في املائة اخلاص« إلى 
ــل وزارة الصحة  ــي أصــــدر وك
د.مصطفى رضــا تعميماً إداريـــاً 
ــرار األم إذا كــان األبناء  باعتماد إق
ناقصي األهلية، في حالة عدم وجود 
األب بعد التأكد من األوراق الثبوتية، 
وذلك تطبيقاً لقانون الوالية الصادر 

مؤخراً.

وخاطب وكيل الوزارة في تعميم 
ــس، الوكاء  إداري أصـــدره أول أم
املساعدين ومدراء املناطق الصحية 
ومدراء اإلدارات املركزية حمل الرقم 
120 باإليعاز ملن يلزم باعتماد هذا 

التعميم.

ــؤون  ــش ــرر جلــنــة ال ــق ـــد م أك
الصحية واالجتماعية والعمل، 

النائب سعدون حماد، 
أن اللجنة طالبت بتكويت 
العشرة آالف الباقية ورفع نسبة 
التكويت إلى 50 % على أن يتم 

رفعهـــا 5 % سنوياً، خاصــة 
وأن نسبة العمالة الوطنية في 
دول اخلليج أعلى من نظيرتها 

في الكويت.

استمرار إعفاء املركبات 
املنتهية التأمني من 

الفحص الفني 
 أصـــدرت اإلدارة العامة للمرور تعليمات 
بتمديد استمرار إعــفــاء املركبات املنتهية من 
تاريخ 12 مارس املاضيمن إجراء الفحص الفني 
لتجديد دفتر ملكية املركبة.  وذكر التعميم الذي 
صــدر صباح أمــس، ان استخراج وثيقة تأمني 
جديدة ومراجعة أحد أقسام تراخيص املركبات 
بشكل مباشر فقط للمركبات املنتهية من تاريخ 
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