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فض دور االنعقاد اخلميس املقبل 

الغامن: إنهاء أكبر قدر ممكن من القوانني أو التقارير املستعجلة

ــتــي تقدم  ــــاح الــســيــاســي ال وثــيــقــة اإلص
بــهــا الــنــائــبــان الــدكــتــور عــبــدالــلــه النفيسي 
والدكتورعبيد الوسمي، إلى مقام سمو نائب 
األمير وولي العهد، تعتبر من التناصح الراقي 
مع ولي األمر مبا فيه مصلحة الباد و العباد.. 
هذا الفعل له أساس من الدين و هو التناصح 

مع ولي األمر.
وتشمل الوثيقة خمسة مــحــاور، وعلى 
ــدار عفو شامل عن جميع الرموز  رأسها إص
السياسية املهجرين، وإصدار قانون للمصاحلة 

الوطنية.. 
 مــا أجمل الــتــراضــي فــي العمل السياسي 
وخاصة أننا نواجه أزمــة انخفاض أسعار 

النفط وانتشار وباء كورونا.

بني السطور

 ريا�س عواد 

فيما أكدت األمانة العامة ملجلس األمة، قيام وزارة الصحة 
ــا«،  أمــس جلميع األعــضــاء الذين  ــورون بــإجــراء فحص »ك
حضروا آخــر جلسة، بينما سيتم التنسيق مــع  األعضاء 
الـ 12 املصابون بالفيروس عن طريق وزارة الصحة، فقد 
ــرزوق الغامن، االستعاضة عن  أكــد رئيس مجلس األمــة م
اجللسات التي مت تأجيلها األسبوع املاضي بجلسات خاصة، 
مضيفاً سنحاول أن ننتهي من أكبر قدر ممكن من القوانني أو 

التقارير املستعجلة.
وقــال الغامن في تصريح صحفي مبجلس األمــة أمس: 
إنــه سيوجه اليوم االثنني دعــوة لعقد جلستني خاصتني 
غداً الثاثاء و بعد غد األربعاء، ملناقشة عدد من القوانني 
والتصويت على طلب عدم التعاون مع رئيس احلكومة، 
الفتاً إلى أن جلسة اخلميس املقبل ستكون اجللسة اخلتامية 

وموعد فض دور االنعقاد.

345 إصابة جديدة الصحة: 
4 حاالت وفاة  بـ »كورونا« و 
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2
»البورصة«: انخفاض مؤشر السوق 

24.4 نقطة العام 
ـ

تهنئة خليجية ألمير البالد بوسام االستحقاق العسكري األمريكي 

وزير خارجية قطر: سمو األمير عميد 
للدبلوماسية العربية وقائدًا ملسيرتها

قــــدم وزراء خـــارجـــيـــة قطر 
والسعودية والبحرين، سمو أمير 
الباد الشيخ صباح األحمد، بتكرميه 
ــاق الــعــســكــري  ــق ــح ــت بـــوســـام االس

األمريكي برتبة قائد أعلى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــر اخلــارجــيــة الــقــطــري الشيخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن 
لصاحب السمو أمير الباد الشيخ 
صباح األحمد مكانة عظيمة في قلب 

كل مواطن قطري.
وقـــال فــي مداخلة عبر برنامج 
“ماذا بعد” بتلفزيون الكويت، أول 
ــس: لصاحب السمو أمير الباد  أم
تــكــرمي ســمــوه بــوســام االستحقاق 
العسكري األمريكي برتبة قائد أعلى، 
مهنئاً “الشعب الكويتي والقطري 

واخلليجي” بهذا التكرمي.
مضيفاً أن سمو أمير الباد “عميد 
للدبلوماسية العربية وقائد ملسيرتها 
وهـــذا الــتــكــرمي ليس بغريب على 
سموه وهو في نظرنا وأعيننا رفع 

التكرمي وليس التكرمي من رفعه”.
وأضــاف: “نحن نرى أن التكرمي 
مستحق وتتويج لسلسلة حافلة من 
ــازات بعد تتويج سموه قائدا  اإلجن

للعمل اإلنساني في عام 2014”.

ـــر الــدولــة  ــن جــانــبــه، أكـــد وزي م
للشؤون اخلارجية السعودي عادل 
اجلبير، أن صاحب السمو أمير الباد 
ــد، شخصية  ــم الشيخ صــبــاح األح
عظيمة تتمتع باحلكمة والتواضع 

وبعد النظر، مــؤكــداً قــيــادة سموه 
ــبــاد بشكل ممــيــز وتــعــاونــه مع  ال
أشقائه قادة مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية بشكل مميز.
وذكـــر أن بــني اململكة العربية 
السعودية ودولــة الكويت عاقات 
أخوية وتاريخاً ومستقبًا واحــداً 
“ونحن في اململكة دائماً حريصون 
على التواصل والتشاور مع سموه”، 
ــوه في  ــم مــتــطــلــعــني الســتــمــرار س
مسيرته التي قاد بها الباد على مدى 
سنوات طويلة ومتمنني له الصحة 
والعافية وللشعب الكويتي األمن 

واالستقرار والتقدم.
كما هنأ وزير اخلارجية البحريني 
الدكتور عبداللطيف الزياني صاحب 
السمو أمير الــبــاد الشيخ صباح 
األحمد، مبناسبة منح سموه )وسام 
االســتــحــقــاق العسكري األمريكي 

برتبة قائد أعلى(.

الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

االحتاد األوروبي يدعو لوقف االشتباكات بني أذربيجان وأرمينيا

أردوغان: تركيا ستواصل تعزيز 
تضامنها مع األشقاء األذربيجانيني 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

7 مواقع  الداخلية«: رصد 
جديدة النتخابات فرعية 

أول أمس
أوضحت اإلدارة العامة للعاقات واإلعام األمني بوزارة الداخلية 
أن األجهزة األمنية املعنية، رصدت أول أمس، 7 مواقع جديدة أجريت 
بها انتخابات فرعية أو ما يسمى بالتشاوريات باملخالفة لنص املادة 
)45/5( من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء 
مجلس االمــة وتعدياته، التي تنص على يعاقب باحلبس مدة ال 
تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن ألفي دينار وال تزيد على 
خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني: كل من نظم أو اشترك 

في تنظيم انتخابات فرعية، أو دعا إليها، وهي التي 

ـــي للشؤون  فيما دعــا املمثل األعلى لاحتاد األوروب
اخلارجية والسياسة األمنية، جوزيب بوريل، إلى الوقف 
الفوري لاشتباكات الدائرة على خط اجلبهة بني أذربيجان 

وأرمينيا.
فقد دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغـــان، أمس، 
العالم إلــى الــوقــوف بجانب أذربيجان في كفاحها ضد 

االحتال األرميني. 
وفي سلسلة تغريدات على تويتر، تعليقاً على العدوان 
األرميني على أذربيجان، قال أردوغان إن الشعب التركي 

يقف بكل إمكانياته إلى جانب شقيقه األذربيجاني. 
وأضــاف أن املجتمع الدولي لم يستطع إبــداء املوقف 
الازم حيال العدوان االستفزازي ألرمينيا، واتبع مجددا 

معايير مزدوجة. 

حزب العمال النيوزيلندي 
يحافظ على شعبيته مع 

اقتراب االنتخابات التشريعية
أظهر استطاع للرأي، أمس، أن حزب العمال في نيوزيلندا بزعامة 
ــوزراء جاسيندا أرديــرن حافظ على شعبيته مع اقتراب  رئيسة ال

االنتخابات التشريعية املقررة في 17 أكتوبر املقبل.
ــادر عــن مؤسسة )نــيــوذهــب-ريــد(  ــص وكــشــف االســتــطــاع ال
النيوزيلندية للدراسات عن أن احلــزب احلاكم حصل على نسبة 
1ر50 في املئة في االستطاع في املقابل حصل احلــزب الوطني 

املعارض الذي تقوده زعيمة املعارضة جوديث 

»التشريعية« توافق 
على اقتراح مقاطعة 
البضائع اإلسرائيلية

كشف رئيس جلنة الــشــؤون التشريعية والقانونية 
البرملانية النائب خالد الشطي أن اللجنة وافقت على اقتراحاً 
بقانون بشأن مقاطعة البضائع اإلسرائيلية، وأحالته إلى 
اللجنة املالية البرملانية، كما وافقت على 4 اقتراحات بقوانني 

حول قانون العمل وأحالتهم إلى اللجنة الصحية.
وأضاف أن اللجنة قررت بإجماع أعضائها احلضور في 
إجتماعها أمس رفع احلصانة البرملانية عن النائب محمد 
املطير في قضية “االكتتاب” اخلاصة بإحدى الشركات، وما 

طالها من شبهات  االستياء على املال العام والتنفيع.

ملك األردن يصدر مرسومًا 
بحل مجلس النواب

أصــدر العاهل األردنــي، املك عبد الله الثاني، مرسوماً 
يقضي بحل مجلس النواب )الغرفة األولى للبرملان( اعتباراً 

من أمس األحد.
ــق بــيــان لــلــديــوان امللكي، وجـــاء فــي نص  ــك وف ــاء ذل ج
املــرســوم: نحن عبدالله الثاني ابــن احلسني، ملك اململكة 
األردنية الهاشمية، مبقتضى الفقرة الثالثة من املادة )34( 
من الدستور، نصدر إرادتنا مبا هو آت: يحل مجلس النواب 
اعتباراً من يوم األحد، املوافق للسابع والعشرين من شهر 
أيلول سنة 2020 ميادية. وكان امللك عبد الله قد أصدر في 
يوليو املاضي، مرسوماً آخر بإجراء االنتخابات النيابية، 

والتي تقررت في 10 نوفمبر املقبل.
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