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� 12صفحة ــ  100فل�س

«ال� �ص� �ح ��ة» 668 :إص ��اب ��ة ج��دي��دة
بـ«كورونا» وتسجيل  4حاالت وفاة

الغامن :سيتم إدراجه على أول جلسة قادمة

وزير «التربية» في نيران استجواب السبيعي
ريا�ض عواد

فيما أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن تسلمه رسمياً
استجواباً من النائب احلميدي السبيعي إلى وزي��ر التربية
ووزي��ر التعليم العالي الدكتور سعود احلربي مكوناً من
محورين .مضيفا ً أن االستجواب سيدرج على أول جلسة قادمة،
مبيناً أنه وفقاً للمادة  135من الالئحة الداخلية مت إبالغ سمو
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد ووزير التربية بهذا
االستجواب.
وأوضح الغامن أنه يحق للوزير التأجيل في اجللسة القادمة
ألنه لم تستكمل املدد الالئحية املطلوبة وهي أربعة عشر يوماً،
أو مناقشة االستجواب إن رغب في ذلك.
فقد تقدم النائب احلميدي السبيعي باستجواب إلى وزير
التربية وزي��ر التعليم العالي د .سعود احل��رب��ي ،متضمناً
محورين :األول منهما ح��ول تعيني الوافدين وع��دم االلتزام
بقرارات مجلس الوزراء واخلدمة املدنية بشأن أولوية التعيني،
والثاني حول الفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة
فايروس كورونا .وقال السبيعي في صحيفة االستجواب :إن
وزارة التربية تراخت عن توظيف الكويتيني أو توظيف أبناء
الكويتيات مما أدى إلى مزاحمتهم في الوظائف من قبل الوافدين،
وهذا ما استمرت عليه الوزارة منذ سنوات حتى وقتنا احلاضر.
احلميدي السبيعي

(طالع صفحة )4

د .سعود احلربي

الشيتان :ال مساس بجيب املواطن أو حقوق املوظفني
أك��د وزي��ر املالية ب��راك الشيتان تأكيده عدم
املساس بحقوق املوظفني أو املواطنني من خالل
الوثيقة االقتصادية ،مبيناً أن ما مت ت��داول��ه من
خطابات مجرد أفكار ورؤى جاءت بناء على تكليف
مجلس الوزراء لوزارة املالية بالتنسيق مع اجلهات
احلكومية.

وق��ال الشيتان عقب حضوره اجتماع اللجنة
املالية أمس :إن اللجنة ناقشت تعديل قانون رقم
 106لسنة 1976بشأن احتياطي األجيال القادمة،
مبيناً أن هذا التعديل سيساهم في تقليص العجز
الذي يظهر في ميزانية الدولة كل سنة مالية.
وأضاف أنه مت تغيير مفهوم االستقطاع “ فبدال

من أن يكون االستقطاع من إيرادات الدولة املقدرة
سوف يكون االستقطاع إذا حدث فائض في امليزانية
في نهاية كل سنة مالية وسوف يستقطع لصالح
صندوق األجيال.

(طالع صفحة )4

سيُطرح للتداول في األول من يناير املقبل

روسيا أول دولة في العالم تعتمد لقاح ًا لـ «كوفيد»19 -

أول لقاح لـ «كورونا»

أعلن الرئيس الروسي فالدميير بوتني
أم��س أن روس��ي��ا أصبحت أول دول��ة في
العالم تعطي موافقتها للقاح ملرض كوفيد-

 19بعد أقل من شهرين على اختباره على
بشر ،وهي خطوة القت إش��ادة من جانب
موسكو باعتبارها دليال على براعتها

«امل��ال �ي��ة» ت��رج��ئ ال�ت�ص��وي��ت على
تعديالت «احتياطي األجيال»
أرج��أت جلنة ال��ش��ؤون املالية
واالقتصادية في اجتماعها أمس
التصويت على مشروع القانون
اخل����اص ب��ت��ع��دي��ل م��رس��وم رق��م
 1976/106في ش��أن احتياطي
األجيال القادمة ،إلى األحد املقبل.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة
صفاء الهاشم :إن مشروع القانون
يتكون من مادتني ،تتعلق األولى
ب��إي��ق��اف ال��ت��ح��وي��ل م��ن حساب
االحتياطي إل��ى حساب األجيال
القادمة في حالة وجود عجز مثل
احلاصل حاليا نتيجة تداعيات
وب��اء ك��ورون��ا ،الفتة إل��ى وج��ود

ب��ع��ض اخل�لاف��ات ب�ين احلكومة
واللجنة على صياغة املادة.
وأوض��ح��ت أن امل���ادة الثانية
تشير إل���ى ع���دم ج���واز السحب
إط�لاق��ا م��ن اح��ت��ي��اط��ي االج��ي��ال
القادمة ،مضيفة أن “هذه نقطة
كانت مثار اهتمام اللجنة من جهة
عدم مالحظة جدية من احلكومة
لوضع برنامج ملعاجلة االختالالت
الهيكلية ف��ي االق��ت��ص��اد وعجز
االحتياطي نتيجة تهالك إداري
ومالي على مدى سنوات طويلة”.

(طالع صفحة )4

العلمية.
وقال بوتني“ :هذا الصباح ،وألول مرّة
في العالم ،مت تسجيل لقاح ضد فيروس
كورونا املستجد” في روسيا ،مضيفا ً “أعلم
أنه فعال مبا فيه الكفاية ،وأنه يعطي مناعة
مستدامة”.
وأك���د الرئيس أن إح���دى بناته تلقت
اللقاح ،وق���ال :أعتقد أنها ف��ي مرحلة ما
ش��ارك��ت ف��ي ال��ت��ج��ارب ،م��ش��ي��را ً إل���ى أن
حرارتها ارتفعت قليالً.
وسيُطرح اللقاح للتداول في األول من
يناير املقبل ،وفق ما أفاد السجل الوطني
لألدوية التابع ل��وزارة الصحة لوكاالت
الصحافة الروسية.
وما زال يتعني إمتام التجارب النهائية
على اللقاح ،األمر الذي أثار مخاوف بعض
اخلبراء بخصوص التسرع في اعتماده،
لكن مجموعة سيستيما الروسية قالت إنها
تتوقع بدء إنتاج اللقاح على نطاق واسع
بحلول نهاية العام.

الكويت توزع  500سلة
غذائية على أسر لبنانية
فيما واص��ل��ت جمعية ال��ه�لال األح��م��ر الكويتي أمس
جهودها اإلغاثية بتوزيع  500سلة غذائية على األسر التي
تضررت من جراء انفجار مرفأ بيروت الى جانب توزيع
املعدات الطبية على املستشفيات.
وق��ال رئيس بعثة الهالل ال��ى لبنان الدكتور مساعد
العنزي :إن هذه املساعدات محاولة للتخفيف من حجم
األضرار التي حلقت باألسر لذلك حرصنا على توزيعها يدا ً
بيد بشكل مباشر .فقد أكدت دولة الكويت أنها ستظل ثابتة
في التزامها وتضامنها بدعم لبنان وشعبه خالل هذا الوقت
الصعب ال��ذي يكافح فيه للتعافي من هذا احل��ادث املدمر
ويواجه بنفس الوقت جائحة فيروس (كورونا املستجد -
كوفيد  )19والعديد من التحديات االقتصادية واالجتماعية
األخرى.

(طالع صفحة )2

خلوصي أكار :تركيا مصممة على حماية حقوقها ومصاحلها شرقي «املتوسط»
أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار،
أن بالده ستتخذ كافة التدابير الالزمة من
أج��ل حماية حقوقها ومصاحلها شرقي
البحر املتوسط.
ج��اء ذل��ك خ�لال اجتماعه عبر تقنية
ال��ف��ي��دي��و ك��ون��ف��رن��س م��ع ق���ادة اجل��ي��ش،
وال��وح��دات العسكرية ،حيث تلقى منهم
م��ع��ل��وم��ات ح���ول األن��ش��ط��ة العسكرية
املتواصلة.
وتطرق أك��ار في كلمة خالل االجتماع

إل��ى أنشطة سفينة “أوروتش رئيس”
لألبحاث  ،التي من املزمع أن تقوم مبسح
زل��زال��ي ف��ي مناطق الصالحية البحرية
لتركيا شرقي املتوسط .وقال ”:اتخذنا
كافة التدابير الالزمة من أجل حماية حقوق
ومصالح تركيا النابعة من القانون الدولي
في مناطق الصالحية البحرية لتركيا”،
مشيرًا إل��ى أن ال��ق��وات البحرية ترافق
وحتمي سفينة أوروتش رئيس.
وشدد أن تركيا عازمة ومصممة وقادرة

على حماية حقوقها ومصاحلها في “الوطن
األزرق” مبا في ذلك قبرص ،مؤكدًا أنه ال
فرصة لتحقيق أي مشروع شرقي املتوسط
ب��دون تركيا وجمهورية شمال قبرص
التركية ،وأن أنقرة لن تسمح بفرض أمر
واقع في املنطقة أبدا ً.
كما أشار أكار إلى أن مكافحة اإلرهاب
متواصلة دون ه��وادة ،مبينًا أن العمليات
ستستمر بوتيرة وكثافة متزايدة حتى يتم
حتييد آخر إرهابي.

3
«امل��رك��زي» :ودائ��ع ال�ق�ط��اع اخل��اص
ل ��دى ال �ب �ن��وك ت��رت �ف��ع ب�ن�ح��و 2.1
باملئة

6
ال �ه�ل�ال ي�ق�ت��رب خ �ط��وة اض��اف �ي��ة من
لقب الدوري السعودي

بني السطور
النائب الفضل يطالب بإلغاء املرحلتني الرابعة
واخلامسة وع��ودة احلياة إل��ى طبيعتها ..العجلة
غير مطلوبة ف��ي مواجهة ه��ذا ال��وب��اء ،خاصة أن
اجلهات الصحية لديها املعلومات الواضحة عن أعداد
املرضى و الوضع الصحي العام ،وتتابع يومياً أعداد
اإلصابات وأعداد املتعافني واملوتى «رحمهم الله»..
العجلة غير مطلوبة في مواجهة وب��اء يحصد
األرواح.
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ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب م�ؤمنة بالق�ضاء والقدر
تتقدم �أ�سرة جريدة

بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

عائلة العمر الدربا�س
لوفاة املغفور لها ب�إذن اهلل

م�ضاوي عبدالعزيز �سليمان العمر الدربا�س
�سائلني العلي القدير �أن يتغمد الفقيدة
بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته

