
وس��ط منظومة متكاملة من اخلدمات 
واإلج�����راءات االح��ت��رازي��ة وّدع ضيوف 

الرحمن البيت العتيق بعد أداء ط��واف 
ال���وداع لتكون آخ��ر م��ا ت��راه أعينهم هذا 

البيت العتيق، راجني من املولى عز وجل 
أن يعيدهم إليه مرة أخ��رى، داع��ني املولى 
عز وجل أن يعيدهم إلى بيته احلرام أعواماً 

عديدة وأزمنة مديدة.
وقد شهدت حلظات الوداع بني احلجاج 
دم��وع الفراق، و طاعة وقرباً من الرحمن 

داعني الله أن يتقبل منهم حجهم.
وق��د سّخرت الرئاسة العامة لشؤون 
املسجد احلرام واملسجد النبوي التسهيالت 
لضيوف الرحمن، عبر تطبيق اإلج��راءات 
االحترازية والتباعد املكاني بني كل حاج،  
ووضع امللصقات األرضية باملسجد احلرام،  
وتخصيص مسارات في صحن املطاف لكل 

فوج.
وضمن حملة »خ��دم��ة احل��اج وال��زائ��ر 
وسام شرف لنا« في موسمها الثامن قدمت 
الرئاسة العامة هدايا حلجاج بيت الله 
احلرام عند قدومهم وهي عبارة عن معقم 
وكمامات ومناديل معقمة وشنطة سجادة 

صالة،  ومظلة لكل حاج.
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عدنا وال��ع��ود أحمد وم���اذا بعد، ه��ل يستمر 
الوضع على ما هو عليه من هذا التشدد و التباعد 
إلى متى..  كورونا الذي قلب العالم رأس��اً على 
عقب، إلى متى سيستمر؟ أغلب دول العلم وقعت 
في خسائر غير محسوبة و شبه توقف للحياة 
فإلى متى سيستمر هذا ال��وض��ع؟.. كل الدالئل 
تشير إل��ى حجم اخلسائر التي تكبدها العالم 
جراء هذه اجلائحة.. ال بد من يوم وتنتهي هذه 
اجلائحة وتعود احلياة إلى طبيعتها والبد أن 

يتجاوز العالم هذه األزمة.. 
فنسأل الله العلي القدير أن متر بأقل اخلسائر.

بني السطور

اح����ت����ج����اج����ات أوروب�������ي�������ة ع����ل����ى خ��ط��ط 
لالستيطان اإلسرائيلي

10
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388 إصابة جديدة »الصحة«: 
وفيات  4 ب� »كورونا« وتسجيل 

3

إنفانتينو سيبقى رئيسا للفيفا
رغم التحقيق اجلنائي بحقه

اخلالد طمأن املجلس على صحة سمو األمير

مجلس الوزراء.. اطمئنان وثقة  جتاه استجوابي الصالح والشيتان 

طمأن سمو رئيس مجلس ال��وزراء، أعضاء املجلس على صحة 
صاحب السمو األمير التي تشهد حتسناً ملحوظاً بحمد الله وفضله، 
كما نقل سمو رئيس مجلس الوزراء حتيات وتقدير سموه للجميع 

على كرمي متابعتهم واهتمامهم وطيب مشاعرهم.
ودع��ا مجلس ال���وزراء املولى القدير أن مين على سموه بتمام 
الصحة والعافية والعمر املديد وأن يعود إلى وطنه ساملاً معافى 
في القريب العاجل بإذن الله تعالى ملواصلة مسيرة العطاء لوطننا 

الغالي
كما عبر مجلس ال��وزراء عن عميق االرتياح وخالص التهاني 
خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز، ملك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة مبناسبة خروجه من املستشفى ساملاً 
معافى بعد متاثله للشفاء عقب العملية اجلراحية التي أجراها 

مؤخراً والتي تكللت بالنجاح بفضل من الله تعالى.
من جانب آخر فقد أكد مجلس الوزراء قناعته واطمئنانه للردود 
التي ساقها كل من نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر الداخلية 
ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس ال���وزراء، ووزي��ر املالية لتوضيح 

وتفنيد محاور االستجوابني.
وأكد مجلس ال��وزراء خالل اجتماعه االستثنائي بعد ظهر أمس 
عبر االتصال املرئي برئاسة سمو الشيخ صباح اخلالد، رئي�س 
مجلس الوزراء،  بعد اطالعه على االستجواب املوجه لنائب رئيس 
مجلس ال���وزراء ووزي��ر الداخلية ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس 
ال��وزراء، حيث شرح نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير الداخلية 

ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فحوى االستجواب وأبعاده. 
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»ضيوف الرحمن« ودعوا البيت العتيق على أمل العودة

حجاج بيت الله يودعون الكعبة املشرفة

اليوجد  العاملية«:  »الصحة 
حل سحري ل� »كورونا« 

حذرت منظمة الصحة العاملية، أمس، من 
احتمال أال يكون هناك “حل سحري” للقضاء 
على فيروس “كورونا”، الذي أصاب املاليني 
حول العالم رغم اآلمال الكبيرة في التوصل 
للقاح ض��د م��رض كوفيد19- الناجم عن 

اإلصابة بالفيروس.
وق��ال ت��ي��دروس أده��ان��وم جيبريسوس 
املدير العام للمنظمة في إفادة صحافية عبر 
اإلنترنت من مقر املنظمة في جنيف: ال يوجد 
حل سحري في الوقت احلالي وقد ال يوجد 

أبداً.

خل���ارج���ي���ة  وزي����������رًا  وه����ب����ة  ش����رب����ل  ت���ع���ي���ني 
حتي ناصيف  استقالة  بعد  »لبنان« 

وق���ع ال��رئ��ي��س ال��ل��ب��ن��ان��ي، ميشال 
عون، ورئيس حكومته، حسان دياب، 
أمس، مرسوما بقبول استقالة الوزير، 
ناصيف حتي، ومرسوماً آخر بتعيني 
السفير، شربل وهبة، وزيراً للخارجية 

واملغتربني.
وكان ناصيف قدم استقالته لرئيس 
احلكومة، وغادر السراي احلكومي من 

دون اإلدالء بأي تصريح.
وأص���در ناصيف بياناً كشف فيه 
أسباب استقالته حيث أش��ار إل��ى أنه 

حمل آم��االً كبيرة بالتغيير واإلص��الح، 
ولكن ال��واق��ع أجهض جنني األم��ل في 
صنع بدايات واعدة من رحم النهايات 
الصادمة. وق��ال حتي: لم أس��اوم ولن 
أساوم على مبادئي وقناعاتي وضميري 
من أج��ل أي مركز أو سلطة. وأض��اف: 
بعد التفكير ومصارحة الذات، ولتعذر 
أداء مهامي في هذه الظروف التاريخية 
املصيرية ونظراً لغياب رؤي��ة للبنان 
الذي أؤمن به وطناً حراً مستقالً فاعالً 

ومشعاً في بيئته العربية وفي العالم.

سمو الشيخ صباح اخلالد خالل االجتماع املرئي ملجلس الوزراء

تعيني  إجراءات  استكمال  »التربية«: 
»كورونا« بسبب  املتوقفة  املعلمني 

أعلنت وزارة التربية الكويتية  ال��ب��دء في 
استكمال إج��راءات تعيني الهيئات التعليمية من 
أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيني واخلليجيني 
واملقيمني بصورة غير قانونية، التي توقفت بسبب 

جائحة كورونا.
ودعت ال��وزارة أمس الفئات املذكورة الى اجناز 
معامالتهم خالل الفترة املقبلة مبينة أن اختيار 
املعلمني سيتم وفق االحتياجات املطلوبة في كل 

تخصص.
م��ش��ي��رة إل���ى أن��ه��ا ستعلن ع��ن ح��اج��ت��ه��ا من 
التخصصات التعليمية املطلوبة للعام الدراسي 
املقبل 2020 – 2021 للكويتيني وجميع الفئات 

األخرى.

محاًل   46 أغلقت  ال��ك��وي��ت  بلدية 
جتاريًا قبل وخالل عيد األضحى 

أعلنت بلدية الكويت أم��س أن 
فرقها الرقابية قامت قبل وخالل 
أي��ام عطلة عيد األض��ح��ى املبارك 
بإغالق 46 محاًل جت��اري��اً خالفت 
اإلج���راءات والتدابير االحترازية 

التي اتخذتها السلطات الصحية.
وأض��اف��ت البلدية ف��ي بيان أن 
أف��رع البلدية باحملافظات كشفت 
خالل ج��والت ميدانية على 1197 
م��ح��ال ووج���ه���ت 1142 إن�����ذاراً 
وح���ررت 206 مخالفات متنوعة 
حملالت وأس��واق موازية ملخالفتها 
اإلج���راءات والتدابير االحترازية 
التي تتخذها السلطات الصحية 

لتجنب انتشار ف��ي��روس كورونا 
املستجد.

وأوضحت أن هذه اجلوالت تأتي 
ف��ي إط���ار ج��ه��ود اجل��ه��از الرقابي 
بأفرع البلدية التي يقوم بها في 
مثل هذا الوقت من كل عام حملاربة 
الباعة والقصابني اجلائلني ومنافذ 
بيع األغنام غير املرخصة فضال عن 
مجابهة تداعيات فيروس كورونا 
امل��س��ت��ج��د.واش��ارت ال��ى ان الفرق 
الرقابية ش��ارك��ت اي��ض��ا بعملية 

تنظيم دخول املضحني للمسالخ.

وجه سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
كلمة شكر وتقدير إلخوانه وأبنائه املواطنني الكرام داخل 
البالد وخارجها واملقيمني األوفياء على أرض الكويت على 
تهانيهم الصادقة وأمانيهم الطيبة مبناسبة حلول عيد 
األضحى امل��ب��ارك س��واء من خ��الل االت��ص��االت الهاتفية أو 
البرقيات أو كافة وسائل التعبير األخرى، مقدراً سموه تلك 
املشاعر اجلياشة التي تنم عن روح األسرة الكويتية الواحدة 
وما جتسده من تواد ومحبة، سائالً املولى جل في عاله أن 
يحفظ كويتنا احلبيبة واحة للخير واألمان، ويهيئ لها املزيد 
من الرفعة والتقدم واالزده��ار، وأن يسدد اخلطى لتحقيق 
كل ما ننشده من رقي ومنو ورخاء في ظل القيادة احلكيمة 
لقائد مسيرتنا وراعي نهضتنا صاحب السمو الشيخ صباح 
األحمد أمير البالد حفظه الله ورع��اه ذخ��راً للبالد وقائداً 

للعمل اإلنساني.
مبتهالً سموه وإخوانه وأبنائه املواطنني واملقيمني على 
أرض الوطن العزيز إلى الباري عز وجل أن مين على أخيه 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد بالشفاء 

العاجل وموفور الصحة والعافية.

سموه شكر املهنئني بعيد األضحى املبارك 

نائب األمير: مشاعركم جسدت روح األسرة الكويتية الواحدة 
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منع دخول البالد للقادمني من بعض الدول ما لم يقيموا خارج الدول احملظورة 14 يومًا على األقل
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