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رئيس وأعضاء املجلس األعلى للقضاء أدوا اليمني الدستورية أمام سمو األمير

ولي العهد للقضاة: ال جتاملوا أحدًا

م��ازال��ت ولألسف بعض النفوس الضعيفة مت��ارس شراء 
األصوات ، وذلك حتما سيؤثر على نتائج االنتخابات ، ويصل من 
ال يصلح للعمل البرملاني ويستغل العضوية لتحقيق مصاحله 

الشخصية . من يشتري األصوات اليوم سيبيع الوطن غداً. 
بالرغم م��ن جت��رمي ه��ذا الفعل املشني ومالحقة األجهزة 
األمنية ملرتكبيه إال أن بعض املرشحني ابتدعوا طرقاً غير 
مكشوفة لشراء األص��وات كتوزيع الشنط النسائية غالية 
الثمن والساعات الرجالية الثمينة . مقاومة التالعب باألصوات 
مسؤولية احلكومة التي متتلك األجهزة املتخصصة لكشف هذه 

اجلرمية !

بني السطور

استقبل سمو أم��ي��ر ال��ب��الد الشيخ ن���واف االح��م��د بقصر 
السيف صباح أمس املستشار أحمد العجيل الذي أدى اليمني 
الدستورية أمام سموه مبناسبة تعيينه رئيس املجلس االعلى 
للقضاء ورئيس محكمة التمييز واملستشار الدكتور عادل 
بورسلي ال��ذي أدى اليمني الدستورية أم��ام سموه مبناسبة 
تعيينه نائب رئيس محكمة التمييز واملستشار محمد بن 
ناجي رئيس محكمة االستئناف واملستشار علي املطيرات 
نائب رئيس محكمة االستئناف والنائب العام املستشار ضرار 
العسعوسي واملستشار عبداللطيف الثنيان الذي أدى اليمني 
الدستورية أمام سموه مبناسبة تعيينه رئيس احملكمة الكلية 
ووكيل محكمة التمييز املستشار خالد املزيني ووكيل محكمة 
التمييز املستشار محمد أبوصليب ووكيل وزارة العدل عمر 

الشرقاوي.
كما استقبلهم سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد بقصر 
السيف صباح ام��س وذل��ك مبناسبة تشكيل املجلس األعلى 
للقضاء اجلديد.وقد هنأهم سموه بتشكيل املجلس األعلى 
للقضاء متمنيا لهم التوفيق والسداد ملواصلة جهودهم احلثيثة 

في حتقيق العدل واملساواة بني الناس.

ال���ب���ورص���ة ت���واص���ل ال��ن��زي��ف ل��ث��ال��ث 
جلسة على التوالي
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وأذربيجان  أرمينيا  بني  ثالثة  هدنة 
برعاية أميركية

سمو ولي العهد متوسطاً رئيس وأعضاء املجلس األعلى للقضاء
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»أمة2020«..93 مرشحًا ومرشحة 
في اليوم األول

إجراءات احترازية الفتة في مقر إدارة شؤون االنتخابات

أردوغان ألوروبا: أوقفوا 
حملة الكراهية ضد املسلمني

ح��ث ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رجب 
طيب أردوغ����ان أم��س مواطنيه 
على مقاطعة البضائع الفرنسية، 
ردا على ما قال إنه أيضا دعوات 
ملقاطعة ال��ع��الم��ات التجارية 
ال��ت��رك��ي��ة ف���ي ف��رن��س��ا، ول��ك��ن 
خصوصا على خلفية اخلالف مع 
باريس بشأن التعامل مع املسلمني 
في فرنسا بعد جرمية ذبح املدرس 
ص��ام��وي��ل ب��ات��ي، وتصريحات 

ماكرون حول اإلسالم.

ودع���ا إردوغ����ان ، املسؤولني 
األوروب����ي����ني إل���ى وق���ف حملة 
الكراهية ال��ت��ي يقودها نظيره 
الفرنسي إميانويل ماكرون ضد 

املسلمني.
وق���ال إردوغ�����ان ف��ي خطاب 
عنيف ف��ي أن��ق��رة يهدد بتأجيج 
التوتر أكثر بني تركيا وفرنسا 
إن املسؤولني األوروب��ي��ني يجب 
أن يوقفوا حملة الكراهية التي 

يقودها ماكرون.

»التجارة«: تعديل 
الئحة قانون الشركات

أعلنت وزار ة التجارة والصناعة، ص��دور تعديل 
لالئحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016.

وقالت “التجارة” في بيان صحافي ، إن التعديل جاء 
على املادة )46( من القرار الوزارة رقم )287( بإصدار 
الالئحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار 

قانون الشركات.
وأضافت أن نص امل��ادة  يكون كاآلتي: “يجب على 
الشركة تزويد ال��وزارة بنسخ من محاضر اجتماعات 
جمعياتها العمومية أو اجتماع الشركاء - بحسب 
األح��وال - وكذلك بنسخ من بياناتها املالية السنوية 

املعتمدة”.

ريا�س عواد

تقدم 93 مرشحا ومرشحة إل��ى إدارة 
شؤون االنتخابات التابعة لوزارة الداخلية 
بطلبات الترشيح أمس في اول اي��ام فتح 
باب الترشح النتخابات مجلس األمة في 
الفصل التشريعي ال16 املقرر عقدها في 

اخلامس من ديسمبر املقبل.
وبلغ اجمالي عدد املرشحني الذكور 85 
مرشحا فيما بلغ اجمالي عدد املرشحات 

اإلناث 8 مرشحات.
وت�����وزع امل���رش���ح���ون ع��ل��ى ال���دوائ���ر 
االنتخابية وف��ق اآلت��ي:ال��دائ��رة األول��ى 
21 مرشحا ومرشحة الدائرة الثانية 10 
مرشحني ومرشحات ، الدائرة الثالثة 20 
مرشحا ومرشحة، ال��دائ��رة الرابعة 24 
مرشحا ومرشحة، ال��دائ��رة اخلامسة 18 

مرشحا ومرشحة.

إيران.. حالة وفاة
5 دقائق ب�»كورونا« كل 

أع���ل���ن���ت س���ل���ط���ات ال��ص��ح��ة 
اإلي��ران��ي��ة إن ق��درة مستشفيات 
ال��ع��دي��د م��ن أق��ال��ي��م ال��ب��الد على 
اس��ت��ي��ع��اب ح����االت »ك��وف��ي��د-
19« تنفد بينما ص��ار فيروس 
»ك��ورون��ا« املستجد يتسبب في 
حوالي 300 وفاة يومياً أي حالة 

وفاة كل خمس دقائق.
وتشكو السلطات من التهاون 
ف��ي ق��ي��ود ال��ت��ب��اع��د االجتماعي 
وق��ال نائب وزي��ر الصحة إي��راج 

حريرجي إن اجلائحة قد تتسبب 
ف���ي 600 وف����اة ي��وم��ي��اً خ��الل 
األس��اب��ي��ع املقبلة م��ا ل��م يلتزم 
اإليرانيون ببروتوكوالت الصحة 
في البالد. وعرض شريط األخبار 
على التلفزيون الرسمي نبأ يفيد 
بأن إيرانياً يتوفى بسبب فيروس 
»ك���ورون���ا« املستجد ك��ل خمس 
دق��ائ��ق وذل���ك ف��ي ض���وء أع���داد 
ال��وف��ي��ات اليومية التي تعلنها 

السلطات .

»عمال البترول«: استياء 
من املماطلة في صرف 

مكافآت الصفوف األمامية
أع����رب رئ��ي��س احت����اد ع��م��ال ال��ب��ت��رول وص��ن��اع��ة 
البتروكيماويات محمد الهاجري عن استيائه من مماطلة 
احلكومة في صرف مكافأة العاملني في الصفوف األمامية 

خالل فترة جائحة كورونا.
وقال الهاجري إنه سبق ملجلس الوزراء أن أقر قبل 6 
شهور منح مكافأة مالية للموظفني العاملني ممن يعملون 
ف��ي الصفوف األمامية ف��ي مواجهة ف��ي��روس كورونا 
املستجد، بناء على أوامر أميرية في بادرة طيبة وموقف 

إيجابي.

قواعد جديدة للعفو األميري عن املسجونني
ق���ال رئ��ي��س اللجنة العليا 
ل��ل��ع��ف��و االم���ي���ري امل��س��ت��ش��ار 
محمد الدعيج أم��س ان��ه نفاذا 
للتوجيهات الساميه لصاحب 
ال��س��م��و أم��ي��ر ال���ب���الد الشيخ 
نواف االحمد بالعفو عن بعض 
املساجني وتأهيلهم ليكونوا 
ادوات فاعلة في بناء املجتمع 
اعتمدت اللجنة رسميا قواعد 

العفو االميري لعام 2021.

وذك�����ر ال��دع��ي��ج ف���ي ب��ي��ان 
صحفي ان من ابرز مامت اضافته 
للسنة اجل��دي��دة اق���رار السوار 
االلكتروني لعقوبات احلبس 
البسيط التي التتجاوز مدتها 
ثالث سنوات وذل��ك بعد اطالق 
س���راح بعض احمل��ك��وم عليهم 
الذين اليشكلون خطرا على االمن 
العام مع تقييد اقامتهم في نطاق 
محدد خ��الل فترة الرقابة الى 

حني انتهاء مدة احلبس املقررة 
باحلكم.

ولفت ال��ى ان ذل��ك على غرار 
م��ا ه��و متبع ف��ي كثير م��ن دول 
العالم للحيولولة دون انخراط 
عتاة املجرمني احملكوم عليهم 
باحلبس امل��ش��دد م��ع م��ن ليس 
لديهم سوابق ومقضي عليهم 

باحلبس البسيط قصير االمد.
وأف��اد ان هذا النظام سيطبق 

بعد منح املسجون عفوا أميريا 
مشروطا مع فرض إقامة جبرية 
عليه ف��ي منزله أو ف��ي نطاق 
محدد على نحو يسمح بالتحقق 
إلكترونيا م��ن ع��دم مبارحته 
مكان اقامته م��ع تثبيت س��وار 
إلكتروني عليه لضمان بقائه 
في ذلك احمليط مدة حكمه وذلك 
وفقا للقواعد التي سوف حتددها 

اللوائح التي ستصدر تباعا.
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