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سمو األمير يفتتح دور االنعقاد العادي اخلامس التكميلي للفصل التشريعي الـ15

الغامن :جلسة خاصة ملناقشة بعض القوانني في مداولتها الثانية
ان��������������������ت��������������������خ��������������������اب��������������������ات م���������������ج���������������ل���������������س األم���������������������������������������������������������������ة 5 ..دي����������������س����������������م����������������ب����������������ر امل������������ق������������ب������������ل
ريا�ض عواد

سلّم ملك األردن رسالة خطية من سمو األمير

وزير اخلارجية :القضايا اإلقليمية والدولية
والتحديات املتسارعة تتطلب تنسيق ًا متواص ًال
فيما س��ل��م م��ب��ع��وث س��م��و أم��ي��ر ال��ب�لاد
الشيخ ن���واف األح��م��د ،وزي���ر اخلارجية
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد ،امللك
عبدالله الثاني ب��ن احل��س�ين ملك اململكة
األردنية الهاشمية الشقيقة ،رسالة خطية
من صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد ،تتصل بالعالقات األخوية الوطيدة
التي تربط البلدين الشقيقني والقضايا ذات
االهتمام املشترك.
فقد أك��د مبعوث سمو األم��ي��ر  ،وزي��ر
اخلارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد
“خصوصية” العالقة الكويتية  -األردنية.
وأض��اف في مؤمتر صحفي مشترك مع
وزي��ر اخلارجية األردن��ي أمين الصفــدي،
عقب اجتماعني ثنائي وموسع في العاصمــة
ع��� ّم���ان ،أن ال��ع�لاق��ـ��ـ��ات الدبلوماسيــة
(الكويتيــة  -األردنية) ،ستدخل العام املقبل
عامها الـ .60

(طالع صفحة )3

بني السطور
وص��ول مسؤول أمريكي يعمل في منصب رفيع
إلى سورية في زي��ارة غير معلنة ،ظاهرها املطالبة
بإطالق سراح الرهائن األمريكيني ،وباطنها ترتيبات
سياسية في املنطقة ..مقايضة األسد على االعتراف
بالكيان الصهيوني مع استمرار احتالله لهضبة
اجلوالن مقابل بقاء النظام في احلكم.
ه��ؤالء يستغلون وضع الرهائن اإلنساني مقابل
تأمني سالمة الكيان الصهيوني احملتل ..يخططون
لتقسيم املنطقة العربية مبا يتوافق مع طموحات
الكيان الصهيوني.
ميكرون و ميكر الله والله خير املاكرين.

ملك األردن يتسلم رسالة سمو األمير من الشيخ أحمد ناصر احملمد

علييف يشيد مبوقف نظيره التركي الداعم لبالده

«أذربيجان» تعلن حترير  13قرية
جديدة في «كاراباخ»
فيما أع��ل��ن الرئيس األذرب��ي��ج��ان��ي إلهام
علييف ،أم��س ،حترير  13قرية ج��دي��دة من
االحتالل األرميني ،في إقليم “كاراباخ”.
وأوضح علييف في تغريدة على حسابه في
تويتر ،أن القرى احملررة تتبع ملدينة جبرائيل.
وذك����ر ع��ل��ي��ي��ف أن ال���ق���رى احمل�����ررة هي
سلطانلي وأميرفارلي وماشانلي وحسنلي
وع���ل���ي ك��ي��ه��ان��ل��ي وك����وم��ل�اك وح��اج��ل��ي
وكويرتشينيسيللي ون��ي��ازغ��والر وكتشل
محمدلي وشاهفيللي وح��اج��ي إسماعيلي
وإسحاقلي .واجلمعة أعلن علييف حترير قرى
“هرماجنق” و”أقبوالق” و”أهولّو” في مدينة
“خوجاوند”.

(تتمة  7و طالع صفحة )9

اخلدمة املدنية:
عطلة املولد النبوي
 29اجلاري

«املرور» حتدد شروط عمل املتقاعدين
و «البدون» على مركبات األجرة
أعلنت اإلدارة العامة للمرور،
شروط عمل املواطنني من املتقاعدين
وغير محددي اجلنسية ،كسائقني
لسيارات األج��رة اجلوالة واألج��رة
حتت الطلب.
ون���ص���ت ال����ش����روط ب��ال��ن��س��ب��ة
للمواطنني أن يحضر املتقدم شهادة
من التأمينات االجتماعية بأنه متقاعد
وغ��ي��ر م��وظ��ف ،وصحيفة جنائية
ص���ادرة م��ن اإلدارة العامة لألدلة
اجلنائية “حسن سير وسلوك”،

وش��ه��ادة لياقة صحية وأن يجتاز
اختبار اجلغرافيا اخلاص مبناطق
البالد.
وبخصوص ال��ش��روط اخلاصة
بغير م��ح��ددي اجلنسية ،فقد نص
ال��ق��رار على أن يكون ل��دى املتقدم
بطاقة أمنية صاحلة ملدة ال تتجاوز 6
أشهر ،واحضار صحيفة جنائية من
اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية حسن
سير وسلوك،
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أعلن ديوان اخلدمة املدنية أمس تعطيل العمل
بجميع ال��وزارات واجلهات احلكومية والهيئات
واملؤسسات العامة يوم اخلميس املوافق  29أكتوبر
احلالي مبناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف ،على
أن يستأنف العمل الرسمي يوم األحد ،املوافق األول
من نوفمبر.
وق���ال ال��دي��وان ف��ي ب��ي��ان ن��ش��ره على مواقع
التواصل االجتماعي :إن األجهزة ذات طبيعة العمل
اخلاصة حتدد عطلتها اجلهات املختصة بشؤونها
وذلك مراعاة للمصلحة العامة.

السودان يبحث مع «اجلنائية الدولية»
 3خيارات حملاكمة متهمي دارفور
أعلنت احل��ك��وم��ة ال��س��ودان��ي��ة ،أم��س،
أنها بحثت مع احملكمة اجلنائية الدولية،
 3خيارات حملاكمة متهمي جرائم إقليم
دارفور ،غربي البالد.
جاء ذلك في مؤمتر صحفي لوزير العدل
السوداني نصرالدين عبد الباري ،عقب
اجتماع عقده باخلرطوم ،مع املدعية العامة

فيما يتفضل صاحب السمو أمير البالد الشيخ ن��واف األحمد،
اليوم ،بافتتاح دور االنعقاد العادي اخلامس التكميلي للفصل
التشريعي اخلامس عشر ملجلس األمة مببنى مجلس األمة.
فقد قد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بدعوة الناخبني
النتخابات مجلس األمة للفصل التشريعي السادس عشر ،وذلك يوم
السبت املوافق  5ديسمبر .2020
من جانبه ،فقد ذكر رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ،أن جدول
األعمال اليوم ،يتضمن النطق السامي لصاحب السمو ،وكلمة رئيس
املجلس ،وكلمة سمو رئيس مجلس ال��وزراء ،وبعد ذلك انتخاب
أمني السر واملراقب وأعضاء اللجان الدائمة ،مبينا ً “سأدعو املجلس
لتزكية اللجان احلالية نظرا ً لقصر املدة ،ولن يكون هناك نقاش ألي
قوانني في هذه اجللسة البروتوكولية”.

(طالع صفحة )4

رئيس أذربيجان إلهام علييف خالل استقباله رئيس البرملان التركي

للمحكمة فاتو بنسودا ،بحضور النائب
العام السوداني ت��اج السر أحمد احلبر.
وقال عبد الباري“ :بحثنا  3خيارات مع
املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية
فاتو بنسودا ح��ول محاكمة املتهمني في
جرائم دارفور”.
وأوض��ح أن اخل��ي��ارات الثالثة تشمل:

«امل���رك���زي» ي��ص��در س��ن��دات بـ240
مليون دينار

“تشكيل محكمة خاصة ،أو محكمة هجينة
(مختلطة بني السودان واحملكمة) أو مثول
املتهمني أمام احملكمة في الهاي”.
وتابع“ :املقترحات ما زالت قيد الدراسة،
واتفقنا على االستمرار في املباحثات خالل
األيام املقبلة.
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6
ال����ك����وي����ت ي�����واج�����ه ال����ش����ب����اب ل��ت��أك��ي��د
صدارته
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