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اقتراح نيابي لتعديل آليتها بسبب »كورونا«

الشاهني: االنتخابات القادمة »استثنائية« حتتاج للحيطة واحلذر

انــعــكــاســات األوضــــاع الصحية على ســوق العمل 
اإلسكاني، واضحة و يتحمل ارتفاع  األسعار، سواء في 
املواد و أجور العمالة، املواطن بالدرجة األولى وأصحاب 

العقارات املؤجرة ثانية، لزيادة العرض عن الطلب..
 قطاع العقار من أهم القطاعات االقتصادية، و لم يصبه 
االهتزاز إال خالل العدوان الصدامي، و في أزمة جائحة 
»كورونا«، و انخفاض أسعار النفط، وخاصة املقترضني 
من البنوك..  هذا درس في االقتصاد بأنه ما يدوم إال وجه 

الله..  
يجب على الدولة و أصحاب العقارات و التجار إعادة 

صياغة االقتصاد ليتحمل أسوأ الظروف و دمتم !

بني السطور

 ريا�س عواد

فيما أعــلــن الــنــائــبــان أســامــة 
ــدالل تقدمهما  الشاهني ومحمد ال
بــاقــتــراح برغبة يتضمن القيام 
بـــإجـــراءات استثنائية لتنظيم 
االنــتــخــابــات البرملانية القادمة 
مبا يوفر احلماية للمشاركني في 
ــراع  فــي ظــل انتشار  ــت عملية االق

فيروس كورونا.
فقد أكد الشاهني أمس، أن  إجراء 
االنتخابات في هذا التوقيت بكل 
شفافية ونزاهة وفي ظل الظرف 
الصحي احلــالــي يتطلب الكثير 
من احليطة واحلــذر، واصفاً تلك 

االنتخابات بـ “االستثنائية”.
ـــراح  وأضــــــاف أن هــــذا االقـــت
برغبة مفصل ويحوي العديد من 
االقتراحات التفصيلية من بينها 
ــادة فــي قانون  ضـــرورة تعديل م

االنتخابات تتعلق بتعديل وقت 
االقتراع من الثامنة صباًحا حتى 
الثامنة مساء، مشدًدا على ضرورة 
مد العملية االنتخابية لساعات 

أطول.
وأشـــار إلــى أنــه مــن ضمن هذه 
التعديالت وجــود أربــع مــدارس 
في كل منطقة بــدالً من مدرستني، 
باإلضافة إلى زيــادة عدد اللجان 
الفرعية لالقتراع من عشر جلان 

إلى عشرين جلنة.
مؤكداً ضــرورة مشاركة وزارة 
اإلعــــالم مبــســاحــة إعــالنــيــة أكبر 
للمرشحني وتقنينها وتعميمها 
لفترات أكبر عبر تلفزيون الكويت 
واإلذاعــــــة والــقــنــوات اخلــاصــة 
ألن الناخب في هــذه العملية لن 
يعتمد على الــدواويــن والــنــدوات 
اجلماهيرية حتى يــكــون اطــالع 

الناخبني والناخبات أكبر.
ــى أن مــن بــني النقاط  ولــفــت إل
ــراح تشكيل  ــت الــتــي تضمنها االق
فرق ميدانية من جمعية الشفافية 
وهيئة مكافحة الفساد ووزارة 
ــط الــعــمــلــيــة  ــب ــض الـــداخـــلـــيـــة ل
االنتخابية وضبط حاالت اجلرائم 
االنتخابية وتسخير خط ساخن 
وميسر للمواطنني للتبليغ عن 
جرائم الرشوة وشــراء األصــوات 

وغيرها.
ــدد على ضــرورة أن يكون  وش
هــنــاك إلــزامــيــة بــوجــود مندوبني 
للمرشحني في اللجان الفرعية، 
حيث لوحظ في العملية االنتخابية 
السابقة أن عملية الفرز متت من 

دون وجود بعض املندوبني.

بـ  جـــديـــدة  إصـــابـــة   385 الــصــحــة: 
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قــمــة مــرتــقــبــة بــني الــعــربــي والــكــويــت 

في نهائي كأس األمير
هل تشهد االنتخابات القادمة إجراءات استثنائية؟

واشنطن: عقوبات األمم املتحدة على إيران 
دخلت مجددًا حيز التنفيذ

مايك بومبيو

أعلن وزير اخلارجية األميركي مايك 
بومبيو، أمس، أن عقوبات األمم املتحدة 
على إيــران دخلت مجدداً حيز التنفيذ، 
ــن األمــــس، رغـــم رفـــض دول  ابــتــداء م

أوروبية للخطوة.
جاء ذلك في بيان صادر عن بومبيو، 
قال فيه إن “إيران لم متتثل لاللتزامات 
املنصوص عليها في االتفاق املعروف 

بخطة العمل الشاملة”.
ـــاف بومبيو أن “عدم الــوفــاء  وأض
بااللتزامات املنصوص عليها في اخلطة 
ــي متــديــد أمــد  وفــشــل مجلس األمـــن ف
عقوبات األسلحة املفروضة على إيران 
ملــدة 13 عــاًمــا، دفــع الــواليــات املتحدة 

ـــح أن  ــذا القرار”. وأوض ــى اتــخــاذ ه إل
الواليات املتحدة األمريكية أعادت تفعيل 
العقوبات التي ألغاها مجلس األمــن 

الدولي اعتباًرا من 20 سبتمبر اجلاري.
وشدد بومبيو أن تفعيل بند العودة 
إلى احلالة األصلية يعيد فرض جميع 
ــران، مبا فيها  العقوبات تقريبا على إي
تلك التي سبق أن ألغاها مجلس األمن، 

وضمنها حظر األسلحة.
من ناحية أخرى، دعا بومبيو جميع 
الدول إلى االمتثال لقرار إعادة العقوبات 
ــة حلــظــر تخصيب  ــاف ــاإلض مـــجـــددا، ب
اليورانيوم ومعاجلته، ووقــف اختبار 

الصواريخ الباليستية. اجلامعة العربية: احلل 
السياسي السبيل الوحيد 

لتسوية الصراعات والنزاعات
 

ــدت جامعة الـــدول العربية، أمــس أن اللجوء إلــى احلل  أك
السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الصراعات والنزاعات 
داعية جميع األمم والشعوب السيما الدول العربية التي تشهد 
صراعات مسلحة إلى الوقف الفوري الطــالق النار وااللتزام 

بوقف األعمال القتالية.
وقالت األمانة العامة للجامعة في بيان مبناسبة االحتفال 
بـ )اليوم الدولي للسالم(، الذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام 
“إن هذا اليوم الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب 
قرارها رقم )67/36( الصادر في نوفمبر 1981 يهدف الى 
تكريس املثل العليا للسالم والعمل على تخفيف حدة التوترات 

ومعاجلة أسباب الصراعات في مختلف أنحاء العالم”.
وأكدت اجلامعة دعمها الكامل للجهود التي تضطلع بها منظمة 

األمم املتحدة بهدف تعزيز السالم املستدام.

»اخلدمة املدنية«: 
 293 ترشيح 

مواطنًا للعمل في 
اجلهات احلكومية

أعلن ديوان اخلدمة املدنية، أمس، 
عن ترشيح 293 مواطناً من املسجلني 
لديه في نظام التوظيف املركزي إلى 

عدد من اجلهات احلكومية.
وأوضــح الديوان في بيان أنه مت 
ترشيح 270 مــن حملة املــؤهــالت 
اجلامعية فأعلى، و9 مواطنني من 
احلاصلني على دبــلــوم، ومرشحني 
من احلاصلني على شهادة الثانوية 
ســنــتــان فــأكــثــر، و7 مــرشــحــني من 
احلاصلني على شهادة الثانوية، و5 
مرشحني من احلاصلني على شهادة 

املتوسطة.

13 ألف دوالر غرامة  بريطانيا.. 
عدم االلتزام بالعزل الذاتي

أعلنت احلكومة البريطانية، أمس، أنها تعتزم فرض غرامة 
على األشخاص الذي يرفضون االمتثال ألمر العزل الذاتي املنزلي 

تصل إلى 10 آالف جنيه أسترليني )13 ألف دوالر أمريكي(.
جاء قرار احلكومة في وقت تشهد البالد فيه ارتفاعاً حاداً على 

صعيد أعداد املصابني بفيروس كورونا.
وُتلزم اإلجراءات اجلديدة األشخاص بالعزل الذاتي إذا ثبتت 
إصابتهم بفيروس كورونا أو مت تتبعهم على أنهم مخالطني ألحد 

املصابني.
ومن املنتظر ان تدخل اإلجراءات اجلديدة حيز التنفيذ في 28 

سبتمبر اجلاري.
وفي السياق، قالت احلكومة البريطانية إنها ستساعد ذوي 
الدخل املنخفض الذين يواجهون خسارة في الدخل نتيجة العزل 
الذاتي، بدفع دعم ملرة واحدة بقيمة 500 جنيه إسترليني )633 

دوالراً(.

للحاالت العاجلة والطارئة

»الصحة«: عودة العمل باللجان 
التخصصية للعالج باخلارج 

ــودة العمل باللجان التخصصية  ــررت وزارة الصحة ع ق
للعالج باخلارج للحاالت العاجلة والطارئة في املرحلة احلالية، 

وفق اآللية املقررة.
وجاء في تعميم إداري وجهه وكيل وزارة الصحة د. مصطفى 
رضا إلى مدراء املناطق الصحية ومــدراء املستشفيات واملراكز 
التخصصية ومدير إدارة العالج بــاخلــارج، ضــرورة مراعاة 
إتباع االشتراطات الصحية الوقائية الصادرة عن قطاع الصحة 

العامة.
مشيراً إلى أن هذا القرار جاء انطالقاً من حرص الوزارة على 
تنظيم العمل واتساقاً مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية، 

ونظراً ملصلحة املرضى وحسن تقدمي اخلدمات الصحية.

»التقدم العلمي« تشيد بدوره الرائد كقائد استثنائي 

عايدة السالم: سمو األمير فارس السالم والتنمية واإلنسانية
ـــــادات بالتكرمي  تــواصــلــت اإلش
الدولي املستمر الذي يحظى به سمو 
أمير الــبــالد الشيخ صباح األحمد، 
وذلك مبنح سموه، وسام االستحقاق 
العسكري األمريكي برتبة قائد أعلى 

من قبل الرئيس األمريكي.
ـــدت مــؤســســة الكويت  وفــيــمــا أك
ــادرة  ــب للتقدم العلمي أن هـــذه امل

الكرمية متثل اعترافاً بالدور الرائد 
لسمو أمير البالد في بناء وتعزيز 
عالقات التعاون االستراتيجية مع 
الواليات املتحدة األمريكية انطالقاً 
من عالقات الشراكة والصداقة التي 

جتمع البلدين الصديقني.
ــدة  ــاي ــد أعـــربـــت الــشــيــخــة ع ــق ف
سالم العلي، رئيس مجلس أمناء 

جــائــزة سمو الشيخ ســالــم العلي  
للمعلوماتية، عن بالغ سعادتها مبنح 
اإلدارة األمريكية صــاحــب السمو 
الشيخ صباح األحمد، أمير البالد، 
وســام االستحقاق العسكري برتبة 
قائد أعلى، وهو أعلى وسام أمريكي 
عسكري مينح عن استحقاق لقائد 
غير أمريكي منذ عام )1991(؛ وذلك 

تــقــديــرا جلــهــود ســمــوه  املــشــهــودة، 
ــه الــــدؤوبــــة، وإجنـــازاتـــه  ــال ــم وأع
املتميزة، في تعزيز  السالم اإلقليمي 
ــي، وتــقــدمي الــدعــم التنموي  ــدول وال
لشعوب املعمورة، ومبادرات سموه 

اإلنسانية التي عمت أرجاء العالم.
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