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4 نوفمبر فتح باب الترشح ملجلس األمة مستمر حتى 

السباق االنتخابي يبدأ غدًا

يبدو أن خلف تساقط العديد من الدول العربية 
التي كانت على عالقة سرية مع الكيان الصهيوني 
بالسر أصبحت تكشف عن عالقاتها بالعلن، و من ال 
يطبع يكون حكمه في مهب الريح.. استخدام اليهود 
للقوة املهيمنة للواليات املتحدة جعل األنظمة الهشة، 
تتسابق على االعــتــراف.. الشعوب املغلوب على 
أمرها ال حيلة لها و ال وسيلة لتغيير الواقع و إعادة 

احلقوق إلى أهلها.
إنه لألسف زمن الرويبضة !

بني السطور

حــددت وزارة الداخلية يــوم غد االثنني موعداً لفتح باب 
الترشح النتخابات مجلس األمة، وذكرت الوزارة في بيان أن 
فتح باب الترشح أمام املرشحني اعتباراً من صباح يوم االثنني 
املوافق 26 اجلاري، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم 

األربعاء املوافق 4 نوفمبر املقبل.
وتعقيبا على البيان ،نشرت احلركة الدستورية اإلسالمية 
»حدس« بياناً دعت خالله وزارة الداخلية لتصحيح إعالنها، 
والــذي لم يشر إلى عدم تطبيق القوانني بأثر رجعي، فقانون 
2016/27 يجب أال يطبق بأثر رجعي على من ارتكب هذا الفعل 
قبل إقرار القانون«. وتابع البيان »كما أن الفصل بني رد االعتبار 
وبني الفقرة األخيرة تدل داللة واضحة أن رد االعتبار ال أثر له 
وفق ما ورد في بيان الــوزارة، مع أن قواعد رد االعتبار قواعد 
عامة وتطبق على كل اجلرائم«. وختمت احلركة بيانها : إننا 
ندعو احلكومة للنأي عن نهج العزل واالقصاء السياسي، وأن 
االستمرار بذات السياسة سيلقي بآثاره السلبية على عالقة 
املجلس واحلكومة القادمني، وعلى اجلميع القيام مبسؤولياته 
إلنهاء حالة االحتقان السياسي وتفسير القوانني بصورة 

صحيحة بعيداً عن األهواء السياسية«

أردوغان: ماكرون بحاجة لفحص صحته العقلية
ــدد الــرئــيــس الــتــركــي رجب  ن
طيب إردوغان السبت بسياسات 
نــظــيــره الــفــرنــســي إميــانــويــل 
ماكرون حيال املسلمني، قائالً إن 

عليه »فحص صحته العقلية«.
ــي خطاب  ـــال إردوغـــــان ف وق
متلفز »ما الذي ميكن للمرء قوله 
بشأن رئيس دولة يعامل املاليني 
من أتباع ديانات مختلفة بهذه 
الطريقة؟ قبل أي شيء: افحص 

صحتك العقلية«.
وأثــار مقترح ماكرون حماية 
قيم بلده العلمانية مــن أتباع 
الــتــيــارات اإلســالمــيــة املتطرفة 

ــة الــتــركــيــة،  ــوم ــك حــفــيــظــة احل
ليضاف ذلك على قائمة اخلالفات 
العديدة بني الرئيس الفرنسي 

وإردوغان.
ـــالم  ووصــــف مـــاكـــرون اإلس
هــذا الشهر بأنه ديــانــة تعيش 
أزمة حول العالم وأشــار إلى أن 
احلكومة ستقّدم مشروع قانون 
في ديسمبر لتشديد قانون صدر 
عــام 1905 يفصل رسمياً بني 

الكنيسة والدولة في فرنسا.
كما أعلن تشديد الرقابة على 
املدارس وحتسني السيطرة على 

تصريحات ماكرون تعمق خالفاته مع اردوغانالتمويل اخلارجي للمساجد.

الكويت ترحب بوقف 
النار في ليبيا

أعرب مصدر مسؤول في وزارة اخلارجية، عن 
ترحيب الكويت باالعالن عن توقيع اتفاق لوقف 
إطــالق النار بني األطــراف الليبية في ختام أعمال 
الدورة الرابعة للجنة العسكرية الليبية املشتركة 
برعاية األمم املتحدة التي عقدت في جنيف خالل 
الفترة مــن 19 إلــى 23 أكتوبر اجلـــاري. وأشــاد 
املصدر في تصريح صحافي أمس، باجلهود التي 
بذلت للوصول إلى هذا االتفاق من قبل األطــراف 
كافة السيما األمم املتحدة ممثلة باملبعوث األممي 
إلــى ليبيا. وأعــرب عن األمــل أن يتم االلــتــزام بهذا 
االتفاق والعمل مبوجبه مبا يهيئ األجواء للدخول 
في مــشــاورات تقود إلــى احلــل السياسي املنشود 
ــدة  ــن وســالمــة وســيــادة ووح ضمانا لتحقيق أم

أراضي ليبيا وتطلعات شعبها الشقيق.

حجر صحي
للرئيس اجلزائري

دخل الرئيس اجلزائري عبد املجيد تبون احلجر 
ــك بعدما ظهرت  الصحي الطوعي ملــدة 5 أيـــام، وذل
أعـــراض اإلصــابــة بفيروس كــورونــا، على عــدد من 
املسؤولني احلكوميني في اجلــزائــر.  وقالت رئاسة 
اجلمهورية اجلزائرية في بيان رسمي: عندما تبني 
أن العديد من اإلطــارات السامية برئاسة اجلمهورية 
ورئاسة احلكومة، قد ظهرت عليهم أعراض اإلصابة 
بفيروس كــورونــا، نصح الطاقم الطبي للرئاسة، 
رئيس اجلمهورية، مبباشرة حجر صحي طوعي، ملدة 

خمسة أيام ابتداء من 24 أكتوبر«. 

مصر.. إقالة مسؤول أساء للكويت
أصدرت وزارة القوى العاملة املصرية بياناً، 
استنكرت ورفضت فيه كلياً ما صــدر من أحد 
مسؤولي الوزارة من اإلساءة بحق دولة الكويت 
ورموزها، وذلك عبر حسابه في موقع التواصل 

االجتماعي الشخصي »فيسبوك«. 
وشددت الــوزارة فى بيانها، على أنها اتخذت 

اإلجراءات القانونية على الفور بحق املسؤول عن 
هذه اإلساءة، مؤكدة أن ما صدر منه عبر وسائل 
ــالالً،  التواصل االجتماعي يعتبر جتـــاوزاً وإخ
وال ميــت مــن قــريــب أو بعيد بصلة للحكومة 
املصرية، حيث أن ما صدر من هذا املسؤول جاء 
من خالل صفحته الشخصية على موقع التواصل 

االجتماعي. 
وكشفت الوزارة في بيانها عن أنها قامت بإقالة 
معاون وزير القوى العاملة من منصبه، فضالً عن 
إحالته إلى التحقيق فوراً أمام جلنة قانونية على 
مستوى عــال للتحقيق في املــوضــوع، وإصــدار 

قراراً بإيقافه عن العمل فترة التحقيق. 

بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

اأ�سرة جريدة تتقدم 

عائـلـــــة الــــــوزان

لوفاة املغفور له باإذن اهلل 

عبـدالرحـمن �سليمـان خالـد الـوزان

اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته �سائلني العلي القدير 

ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب موؤمنة بالق�ساء والقدر


