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العجيل: ضمان شفافيتها وإخراجها بكل حيدة ونزاهة

تذليل أي عقبات تواجه االنتخابات 

االستقالة اجلماعية لوكيل املالية وخمسة وكالء 
مساعدين تدل على أن هناك جمر حتت الرماد، ووراء 
األكمة ما وراءها وأن األمر يحتاج الي حتقيق . هؤالء 
من خيرة شباب وزارة املالية املتمرسني بالعمل ملا 
يزيد عن عقدين من الزمان  وصعب التفريط بهم 

ألنهم لم ينفذوا أمر الوزير في آخر أيام الوزارة .
األمر بعيد عن املعتاد وينطبق عليه املثل إذا بغيت 
تغرب خــرب . وإلحــقــاق احلــق وجــب على رئيس 
الــوزراء تشكيل جلنة حتقيق منصفة لدراسة األمر 

وتزويده بالنتائج وبعدها يرجع إليه القرار .

بني السطور

ــاد رئيس محكمة التمييز رئيس املجلس األعــلــى للقضاء  أش
املستشار أحمد العجيل بأهمية دور رجال القضاء وأعضاء النيابة 
العامة في اإلشــراف على العملية االنتخابية لضمان شفافيتها 
وإخراجها بكل حيدة ونزاهة بالشكل الــذي نأمله في ظل القيادة 
الرشيدة لسمو أمير البالد وسمو ولي عهده األمني سدد الله على درب 

احلق خطاهما.
جاء ذلك في بيان صحافي، أمس للمستشار العجيل عقب لقائه 
بوكيل محكمة التمييز رئيس اللجنة االستشارية العليا املشرفة على 
انتخابات مجلس األمة 2020 املستشار اسحاق الكندري وأعضاء 

اللجنة.
ودعا املستشار العجيل خالل االجتماع رئيس وأعضاء اللجنة 
إلى تذليل كل العقبات التي قد تعترض سير العملية االنتخابية 
وتيسير السبل التي من شأنها االرتقاء بهذه العملية الدميوقراطية 
التي نفتخر بها جميعا والتي تظهر وجه الكويت احلضاري بشكل 
يشهد له القاصي والداني.وشدد على أهمية دور اللجنة االستشارية 

املشرفة على سير االنتخابات في تقدمي الرأي القانوني.

أول  ت����س����ت����ل����م  »ال������ك������وي������ت������ي������ة« 
ط���ائ���رت���ني م����ن ط������راز إي���رب���اص 
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589 إصابة جديدة الصحة: 
حاالت وفاة  6 ب� »كورونا« و 
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الفلسطينية  السلطة  في  ترقب 
قبيل االنتخابات األميركية 

»غيرطبيعي« يقتحم أحد أبواب »احلرم« بسيارته

تــداول نشطاء مواقع التواصل االجتماعي 
أمس لقطات تظهر اقتحام سيارة مسرعة الساحة 
اخلــارجــيــة للحرم املــكــي فــي اململكة العربية 

السعودية. 
وظهر في الفيديوهات التي نقلتها صحف 
سعودية محلية اصطدام سيارة مسرعة بإحدى 

بوابات احلرم املكي. 
أوضــح املتحدث الرسمي إلمــارة منطقة مكة 
املكرمة سلطان الــدوســري، أن اجلهات األمنية 
بالعاصمة املقدسة باشرت حادثة ارتطام سيارة 
في أحد أبــواب املسجد احلــرام نتيجة انحرافها 
ــد الطرق  أثــنــاء سيرها بسرعة عالية فــي أح

احمليطة بالساحة اجلنوبية باملسجد احلــرام. 
وأكد املتحدث أنه لم يصب أي شخص بأذى. 

ــاف  :اتضح أن قائد السيارة الشخص  وأض
الــذي قبض عليه مواطن سعودي بحالة غير 
طبيعية، مشيراً إلى أنه جــاري إحالته للنيابة 

العامة.

رجال أمن احلرم سيطروا على املوقف سريعاً

25 قتياًل ومئات املصابني ضحايا زلزال إزمير

جانب من آثار الزلزال املدمرالذي ضرب مدينة إزمير التركية

نقلت وكالة أنباء األناضول، التركية الرسمية 
أمس عن إدارة الكوارث في البالد ، أن عدد قتلى 
الــزلــزال الــذي ضــرب مدينة إزمير غربي تركيا 

أمس األول ، قد ارتفع إلى 25 شخصا.
وقالت الوكالة إن 804 أشخاص أصيبوا جراء 
الــزلــزال، مشيرة إلى أن جهود اإلنقاذ مستمرة 
في تسعة مبان متضررة. ومت انتشال ثالثة 
أشخاص آخرين أحياء بعد 17 ساعة من وقوع 

الزلزال.
وبحسب »أفــاد« ، وقعت هزة ارتدادية بلغت 
قوتها خمس درجـــات صباح أمــس السبت في 

منطقة سفيريهيسار، في إزمير.
ــان  وقــال الرئيس التركي رجــب طيب أردوغ
أمس االول في إسطنبول إن السلطات تستخدم 

»كل الوسائل املتاحة« ملساعدة املتضررين.
ووقــع الزلزال على عمق 16.5 كيلومترا في 
سفيريهيسار، مما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه 

البحر. وتبع الزلزال 19 هزة ارتدادية، أمس .

س������ف������ارت������ن������ا ف���������ي ت����رك����ي����ا 
للمواطنني: ابتعدوا 

عن التجمعات
ــدى تركيا، أمـــس، املواطنني  ــت ســفــارة الكويت ل دع
الكويتيني املتواجدين على األراضي التركية الى االلتزام 
بالتدابير التي أصدرتها السلطات الصحية ملنع انتشار 

بفيروس كورونا 
وطالبت السفارة الرعايا الكويتيني بتوخي احلذر 
واتخاذ كافة التدابير الالزمة للوقاية من الفيروس واتباع 

االرشادات الصحية خصوصا أماكن التجمعات. 
وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قال أمس 
االول »خالل مرحلة اجلائحة حددنا قواعد وقائية يجب 
اتباعها في جميع األماكن العامة مثل احلدائق والشواطئ 
واملطاعم وأماكن العبادة التي يتردد عليها املواطنون 

بشكل جماعي«.

م��������اك��������رون ي������ت������راج������ع.. 
أتفهم مشاعر املسلمني

قال الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون إنه يتفهم 
مشاعر املسلمني إزاء الرسوم املسيئة للنبي )محمد 
صلى الله عليه وسلم(، مشددا على أن حكومته ال تقف 

خلف هذه الرسوم.
وفي مقابلة مع قناة اجلزيرة، حتدث ماكرون عن 
الغضب الــذي أثارته الرسوم املسيئة التي نشرتها 

مجلة شارلي إيبدو. 
ــال »الــرســوم الكاريكاتيرية ليست مشروعا  وق
حكوميا بل هي منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير 

تابعة للحكومة«.
وأضاف أنه يتفهم مشاعر املسلمني إزاء هذه القضية. 
وفي املقابلة التي ستبث في وقت الحق، قال ماكرون 
»أعتقد أن ردود الفعل كان مردها أكاذيب وحتريف 

كالمي وألن الناس فهموا أنني مؤيد لهذه الرسوم«.
وأضاف »هناك أناس يحّرفون اإلسالم وباسم هذا 

الدين يّدعون الدفاع عنه«. 

»ال����������داخ����������ل����������ي����������ة« مت����ن����ع 
»السكوتر« الكهربائي 

قررت وزارة الداخلية منع السير باستخدام السكوتر 
الكهربائي بأنواعه والدراجات البرية في الطرقات العامة. 

وأكدت الــوزارة عبر حسابها مبوقع »تويتر« أن قيادة 
الدراجات اآللية غير املرخص بها على الطرقات العامة 
مخالفة صريحة للقانون، تؤدي إلى حجز املركبة املخالفة 
ملــدة ال تتجاوز الشهرين وفــق املـــادة 207 مــن الالئحة 
التنفيذية، كما يعرض حياة قائدها وبقية مستخدمي 

الطريق للخطر. 
يذكر ان عدد غير قليل من املواطنني اتخذوا »السكوتر« 
مــؤخــرا كوسيلة للوصول إلــى اجلمعيات التعاونية 

باملنطقة أو احلدائق العامة.

بايدن األوفر حظًا حلمل 
مفاتيح البيت األبيض

أكدت صحيفة التليغراف البريطانية إن أكثر من نصف 
األميركيني سيصوتون لصالح املرشح الدميقراطي 
جو بايدن وفقاً ألكثر من 10 استطالعات رأي قامت بها 

الصحيفة في الواليات املتحدة األميركية. 
وسيصوت األميركيون يوم الثالثاء 3 نوفمبر املقبل، 
النتخاب رئيسهم القادم، إما مبنح ترامب أربع سنوات 

أخرى أو تسليم مفاتيح البيت األبيض إلى بايدن.
 وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أنه ال تعد نتائج 
استطالعات الــرأي حاسمة أو محددة حــول الفائز ، 
السيما بعدما انتصر ترامب في عام 2016 على الرغم من 
خسارته التصويت الشعبي، وأخطأ منظمو استطالعات 
الــرأي في تقدير حجم دعمه، لــذا على الرغم من تقدم 
بايدن، ال يزال من الصعب التنبؤ مبن سيفوز مبفاتيح 

البيت األبيض.


