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عبد الكرمي الكندري يطالب بتكويت اللجان املشرفة على االنتخابات

حتذير مبكر من «شراء األصوات»
احلكومة :استعدادات صحية مكثفة لـ«أمة »2020

حذّر النائب د.عبدالكرمي الكندري احلكومة من التالعب
أو التأثير على االنتخابات ،مطالباً بإلزام املرشحني باتباع
اإلجراءات الصحية خالل حمالتهم االنتخابية وفق مسطرة
واحدة.
وح��ذر الكندري في تصريح له أم��س وزارة الداخلية
من التالعب أو التأثير على االنتخابات خصوصاً بعد أن
مت إعالن فتح باب الترشح وما ورد به من شروط جتافي
وتخالف القانون وبالتحديد فيما يتعلق بعدم األخذ برد
االعتبار سواء القضائي أو القانوني في اجلرائم التي وردت
في قانون املسيء ،مطالبا الوزارة بالتصدي لظاهرة شراء
األص���وات وع��دم التغافل عنها لصالح بعض املرشحني
ال سيما أن الكثير من املعلومات متأل الشارع عن وجود
محاوالت للتالعب بإرادة الناخبني وبالذات عن طريق شراء
األصوات .
وطالب وزارة العدل بتكويت اللجان التي تشرف على
االنتخابات وأن جت��رى االنتخابات بأياد كويتية ،نظرا ً
لوجود شباب وقضاة ووك�لاء نيابة من املواطنني بأعداد
كبيرة.

(طالع صفحة )4

بني السطور
سمو رئيس الوزراء ووزراء الصحة والداخلية والعدل في مقر شؤون االنتخابات

قام سمو رئيس ال��وزراء الشيخ
صباح اخلالد ،بزيارة تفقدية أمس
ال��ى مقر إدارة ش��ؤون االنتخابات
مبنطقة الشويخ السكنية.
راف��ق سموه خالل الزيارة نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
ووزي����ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون مجلس
الوزراء أنس الصالح ووزير الصحة
الشيخ الدكتور باسل الصباح ووزير

ال��ع��دل ووزي���ر األوق���اف وال��ش��ؤون
اإلسالمية املستشار الدكتور فهد
العفاسي.
واطلع سموه على االستعدادات
والتجهيزات التي قامت بها وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة مم��ث��ل��ة ب�����إدارة ش��ؤون
االنتخابات بالتعاون مع اجلهات
احلكومية االخرى الستقبال املواطنني
الراغبني بالترشح لعضوية مجلس

«الطيران املدني» تخالف
 10مكاتب سياحة وسفر

األمة في فصله التشريعي السادس
عشر مبا فيها آلية العمل واالجراءات
امليسرة لتسجيل املرشحني وفقا
لالشتراطات الصحية املطلوبة.
وأك��د سموه على ض��رورة اتباع
كافة اإلجراءات الصحية اثناء عملية
التسجيل ،مشيرا ال��ى ان األزم��ة
الصحية التي شهدها العالم ضاعفت
من جهود األجهزة احلكومية لضمان

أعلنت مديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم في الهيئة العامة
للقوى العاملة أسيل املزيد ،عن دعوة الهيئة املنشآت الراغبة في
االستفادة من احلزمة االقتصادية من خالل مضاعفة الدعم املالي
املقرر عن العمالة الوطنية املسجلة لديها على الباب الثالث ،التي
لم يسبق لها تقدمي طلب صرف الدعم االضافي حتى تاريخه
املسارعة إلى تقدمي طلب الصرف آلياً عبر املوقع اإللكتروني
للهيئة حتى يوم اخلميس املوافق  5نوفمبر .2020
وق��ال��ت امل��زي��د ،إن الهيئة ستقوم بصرف ال��دع��م اإلضافي
للمنشآت عن العمالة الوطنية املسجلة لديها التي تقدمت بطلب
الصرف حتى  5نوفمبر . 2020

(طالع صفحة )3

احلرس الثوري
ينشر قواته على حدود
أذربيجان وأرمينيا
نشر احل��رس ال��ث��وري اإلي��ران��ي ق��وات وآل��ي��ات في املناطق
احل��دودي��ة شمال غربي البالد واحمل��اذي��ة لكل من أذربيجان
وأرمينيا في ظل االشتباكات الدائرة في منطقة ناجورنو كاراباخ
املتنازع عليها.
ووفقاً ملا نقلته وكالة أنباء اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
(إرنا) فإن «لواء اإلمام الزمان امليكانيكي بالقوة البرية للحرس
الثوري نشر قواته ..على احل��دود الشمال الغربية ،من أجل
حماية املواطنني وتأمني الشريط احلدودي ملدينتي خدا آفرين
وجلفا مبحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البالد».
ونقلت إرنا عن قائد القوة البرية للحرس الثوري العميد
محمد باكبور القول إن «أمن الشعب واملصالح الوطنية خط
أحمر» ،وحذر من أن «أي فلتان أمني أو تهديد تتعرض إليه
حدودنا سيواجه برد مماثل».

(طالع صفحة )2

طوارئ في إيطاليا وإسبانيا استعداد ًا لـ«كورونا»

ق��ال مدير إدارة النقل اجل��وي في اإلدارة العامة للطيران
املدني عبدالله الراجحي إنه في إطار اجلهود التي تبذلها اإلدارة
وقسم سوق النقل اجلوي اللتزام الشركات ومكاتب السياحة
والسفر بالقوانني والتعليمات واللوائح الصادرة من اإلدارة
العامة للطيران املدني ،فقد قام مفتشو اإلدارة بعمل جوالت
على أش��خ��اص س��وق النقل اجل��وي أس��ف��رت ع��ن مخالفة 10
مكاتب سياحة وسفر ومت حتويل املخالفات إلى جلنة الشكاوى
والتحكيم التخاذ الالزم وفق القوانني واللوائح.
وشدد الراجحي على انه ستكون هناك جولة تفتيشية على
مكاتب السياحة والسفر لضبط املخالفني واتخاذ اإلج��راءات
الصارمة بحقهم ،مؤكدا عدم التهاون مع املخالفني ،وذلك حفاظا
على سمعة سوق السياحة والسفر في الكويت واحتراما للقوانني
املوضوعة ألجله.

«القوى العاملة»:
صرف الدعم اإلضافي
للعمالة الوطنية

سالمة املوظفني واملوظفات والراغبني
بتسجيل ترشيحهم لعضوية مجلس
األمة.
وأعرب سموه عن الشكر والتقدير
ل��ك��اف��ة األج���ه���زة احل��ك��وم��ي��ة على
عملها املنظم واملتكامل لبدء تسجيل
املرشحني .

يبدو أن هناك مخطط إلخالء غزة بعد أن
تنتهي مصر من بناء املانع املكون من ثالثة
أسوار  .الكيان الصهيوني أوجعته ضربات
املقاومة الفلسطينية ويخطط إل��ى إخالء
غزة وطرد أهلها إلى سيناء ويقوم اجليش
املصري بحمايتها  ،لألسف إنهم يخططون
ويجدون من يساعدهم  ،دام هذا وضع العرب
فبيضي وعصفري يا غاصبة.

احتجاجات في روما ضد فرض حظر التجول

أم��رت إيطاليا ،أم��س ب��إغ�لاق احلانات
واملطاعم عند السادسة مساء ،كما أمرت
بإغالق الصاالت الرياضية ودور السينما
وحمامات السباحة في محاولة منها لوقف
انتشار سريع لفيروس كورونا مرة أخرى
مع ارتفاع معدالت اإلصابات اليومية إلى
مستويات قياسية جديدة.
من جانب اخر أعلن رئيس وزراء إسبانيا
بيدور سانشيز ،إعادة فرض حالة الطوارئ
في عموم البالد ،للتصدي للموجة الثانية من
فيروس كورونا.
ج��اء ذل��ك في تصريحات صحفية أدلى
بها سانشيز عقب عقده اجتماعا وزاري��ا
بالعاصمة مدريد ،وفق وكالة «أسوشيتيد
برس» األمريكية.
وقال سانشيز إن حالة الطوارئ ستسمح
للسلطات بفرض «حظر جت��وال جزئي في
عموم البالد باستثناء جزر الكناري

وزي� � ��ر اخل� ��ارج� �ي� ��ة :ض � � ��رورة وق ��ف
اإلس � � � � ��اءات ل �ل ��أدي � ��ان ال �س �م ��اوي ��ة
واألنبياء

2
هبوط جماعي مل��ؤش��رات البورصة
وسط تزايد وتيرة التداوالت

6
أكثر من  56مليون أميركي صوتوا
«مبكراً» في انتخابات الرئاسة

9

وقفة احتجاجية
ألصحاب مكاتب
استقدام العمالة املنزلية
نظم أصحاب مكاتب استقدام العمالة املنزلية
صباح أمس وقفة احتجاجية أم��ام وزارة الصحة
للمطالبة بفتح سمات ال��دخ��ول للعمالة املنزلية
وفقاً لالشتراطات الصحية اللزمة ملواجهة جائحة
«كورونا».
ودع��ا أصحاب مكاتب استقدام العمالة املنزلية
خالل اعتصامهم إلى االجتماع مع اللجنة الصحية
املختصة بجائحة «كورونا» والتنسيق معهم لعمل
خطة صحية للعمالة املنزلية.
وأشاروا إلى أن مجمل خسائر  420مكتب للعمالة
املنزلية منذ شهر مارس وحتى اآلن بلغت  6ماليني
و 720ألف دينار ،الفتني إلى أن قيمة خسائر أقل
مكتب تتجاوز األلفي دينار شهريا ً مبجموع  840ألف
دينار شهريا ً جلميع املكاتب.

