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الفارس: االتفاق سيؤثر إيجابيًا في استقرار األسواق 

 2022 »أوبك+«: متديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 

يوم عرفة خير أيام الله الذي يتنزل فيه سبحانه 
إلى السماء الدنيا ليباهي بعباده الواقفني مالئكته في 
السماء  ويخبرهم أنه غفر ألهل عرفة جميع الذنوب 
حتى رجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم. ما أعظم فضلك 
وكرمك يا ربنا. في يوم تفيض فيه الرحمات لتشمل 
جميع املوحدين من حجيج وسواهم في جميع أصقاع 

األرض ليتطهروا من رجس اآلثام والذنوب.
 يــوم العتق من الــنــار، فأين املشمرون بصالح 
األعمال والدعاء، أين املستغفرين و التائبني الراجني 
املغفرة . طوبى ملــن اغتنم هــذه الفرصة فــي نيل 

الرضوان واملغفرة.
 اللهم يا أكرم األكرمني في هذا اليوم املبارك حرر 
األقصى احملتل من أيدي اليهود و انصر دينك وعبادك 

املوحدين.

بني السطور

فيما أعلن حتالف أوبك+ باجتماعه أمس، متديد اتفاقية 
إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدالً من أبريل املقبل، مع 
إقرار زيادة اإلنتاج مبقدار 400 ألف برميل يومياً كل شهر 
اعتباراً من شهر أغسطس املقبل. فقد أكد وزير النفط ووزير 
التعليم العالي، الدكتور محمد الفارس، سعي )أوبــك +( 
ــدادات النفطية في األســواق وجناح  املتواصل لتأمني اإلم
جهودها في حتقيق توازن السوق، معلناً التوصل التفاق 
يقضي بزيادة شهرية مبقدار 400 ألف برميل يومياً تبدأ 
من شهر أغسطس املقبل واالتفاق على متديد االتفاق احلالي 

الذي ينتهي في شهر أبريل 2022 إلى شهر ديسمبر 2022.
وأضاف الفارس عقب ترؤسه وفد دولة الكويت املشارك 
في االجتماع الوزاري الـ 19 ملنظمة الدول املصدرة للنفط 
ــك )أوبـــك +( عبر تقنية  ــارج أوب ـــدول املنتجة مــن خ وال
االتصال املرئي، أن هــذا القرار يأخذ في اعتباره بعض 

املستجدات في األسواق 

من  تهنئة  رسالة  يتلقى  البالد  أمير 
ولي العهد مبناسبة عودة سموه إلى 

أرض الوطن
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ل��ي��ب��ي��ا: »ال���ع���دال���ة وال���ب���ن���اء« ق��ل��ق  من 

محاوالت عرقلة املسار السياسي

3 آالف عربة كهربائية تخدم حجاج بيت الله احلرام تخصيص 

أفواج »ضيوف الرحمن« تتوافد
إلى املسجد احلرام في يوم »التروية«

فيما خّصصت الرئاسة العامة 
لــشــؤون املسجد احلـــرام واملسجد 
النبوي )3000( عربة كهربائية 
ــج عـــام 1442هـ؛  خـــالل مــوســم ح
للتسهيل عــلــى حــجــاج بــيــت الله 
احلــرام. فقد واصلت أفواج احلجاج 
أمــس، وهو )يــوم التروية( التوافد 
إلى بيت الله احلــرام، لتأدية طواف 
القدوم وفق منظومة الرئاسة العامة 
لــشــؤون املسجد احلـــرام واملسجد 
النبوي السعودية التي تضم خدمات 

للحجاج وإجراءات وقائية.
وذكرت وكالة األنباء السعودية 
)واس(، أن الرئاسة قدمت عدداً من 
ــات والــبــرامــج للحجاج من  ــدم اخل
خــالل التطهير والتعقيم املستمر 
ــــاء املــســجــد احلـــرام  ــي كــافــة أرج ف
وساحاته، إضافة إلى تنظيم دخولهم 
وفــق املــســارات املخصصة للطواف 
لتحقيق التباعد اجلسدي وتسهيل 

أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.
وأضافت أن تنظيم حركة وفود 

احلجاج يتم عبر ثالث نقاط جتمع 
هي )كــدي( و)الشبيكة( و)أجياد( 
ــــرام ووضــع  لــدخــول املــســجــد احل
كاميرات حرارية عند مداخل أبوابه 
لرصد درجة حرارة اجلسم لتيسير 

ــوف الــرحــمــن  ــي وتــســهــيــل أداء ض
للمناسك.

ـــدأ حــجــاج بــيــت الــلــه احلـــرام  وب
التوافد ألداء طواف القدوم بحسب 
ــج والعمرة  مــا حــددتــه وزارة احل

السعودية يومي السابع والثامن من 
ذي احلجة احلالي الستقبال احلجاج 
بناء على جداول وخطط أبلغ بها كل 
حاج، حيث وفرت قائداً صحياً لكل 

20 حاجاً في كل حافلة.

توافد احلجاج إلى بيت الله احلرام

بعبارات »إحنا وياكم .. شدوا حيلكم .. حياكم الله«

اليابان ترحب بالعبي األوملبياد الكويتيني

مواطنو مدينة »نيهومناتسو« أثناء ترحيبهم بالوفد الكويتي املشارك 

السلطة الفلسطينية حتذر من تصعيد 
قوات االحتالل اإلسرائيلي باقتحام 
املستوطنني لباحات املسجد األقصى

ــذرت السلطة الفلسطينية  ح
أمــس، من التصعيد اإلسرائيلي 
اخلطير باقتحام املستوطنني 
لباحات املسجد األقصى بحماية 
من قوات االحتالل واغالق البلدة 

القدمية أمام املواطنني.
وأعربت الرئاسة الفلسطينية 
فــي بيان نشرته وكــالــة األنباء 

ــن إدانــتــهــا  الــرســمــيــة )وفــــا(، ع
الستمرار االنتهاكات اخلطيرة 
للمستوطنني واعتبرته »تهديداً 
خــطــيــراً لـــأمـــن واالســـتـــقـــرار 

واستفزازا ملشاعر الفلسطينيني«.
ــة حكومة  ــاس ــرئ وحــمــلــت ال
االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية 

هذا التصعيد .

»جلنة امليثاق« العربية تدعو 
للتصدي إلجراءات إثيوبيا 
األحادية بشأن سد النهضة

دعت جلنة حقوق اإلنسان العربية )جلنة امليثاق( 
التابعة جلامعة الدول العربية أمس، جميع آليات حقوق 
اإلنسان الدولية واإلقليمية إلى التحرك العاجل للتصدي 

لإلجراءات اإلثيوبية األحادية بشأن )سد النهضة(.
وقالت اللجنة في بيان: إنها تابعت ما تقوم به إثيوبيا 
بشأن بناء وتعبئة )سد النهضة( من مياه نهر النيل دون 
التوصل إلى اتفاق قانوني ناظم لقواعد امللء والتشغيل 

مع كل من مصر والسودان.

رحب مواطنو مدينة )نيهومناتسو( 
بالوفد الكويتي املــشــارك فــي دورة 
األلعاب األوملبية الصيفية )أوملبياد 
طوكيو 2021(، الــتــي تنطلق يوم 
اجلمعة املقبل على الطريقة الكويتية. 
ــة جتــارة  ــرف ــس غ ــي ــب رئ ــائ وقــــال ن
وصناعة املدينة هايديهارو أوهتا في 
تصريح لـ )كونا(: إن مواطني مدينة 
)نيهومناتسو( رحبوا بالوفد الكويتي 
على الطريقة الكويتية مــن خالل 
الكتابة على الفتة كبيرة عند مدخل 
الفندق باعتباره مقر إقامتهم )إحنا 
وياكم .. شدوا حيلكم .. حياكم الله(. 
وأضـــاف أن مدينة )نيهومناتسو( 
قامت باستضافة الفريق الكويتي 
ملخيم التدريب فترة ما قبل الــدورة،  
تقديراً للدعم الذي قدمته دولة الكويت 
ـــذي ضــرب  بــعــد الـــزلـــزال الــضــخــم ال

اليابان في عام 2011.

النمسا.. أمطار غزيرة
متنع السكان من الوصول

إلى مساكنهم في »سالزبورغ«
تسببت االمــطــار الغزيرة في 
عدم متكن سكان منطقة »هالني« 
مبقاطعة »ســالــزبــورغ«، غربي 
العاصمة النمساوية »فيينا« من 

الوصول الى مساكنهم.
وقـــال املستشار النمساوي 
سيباستيان كورتس في تصريح 
مقتضب: إن سوء األحوال اجلوية 
خلفت أضراراً جسيمة في العديد 

من مناطق الــبــالد، مــؤكــداً دعمه 
للمتضررين وأنــهــم لــن يتركوا 

لوحدهم.
ــال رئــيــس بلدية  مــن جهته ق
»هــالــني«، الكساندر شتاشنغر: 
ــه مت جتهيز مـــأوى للطورائ  إن
الستقبال األهالي الذين لم يتمكنوا 
من الوصول إلى منازلهم بسبب 

الفيضانات.

تركيا: قرار »العدل األوروبية« 
بحظر احلجاب في أماكن 
العمل متييز ضد املسلمات

دانــت وزارة اخلارجية التركية، أمــس، قــرار محكمة 
العدل األوروبية بشأن حظر ارتــداء احلجاب في أماكن 
العمل، معتبرًة أن القرار يشكل غطاًء قانونياً للتمييز ضد 

املسلمات.
وذكـــرت الــــوزارة فــي بــيــان، أن قــرار محكمة العدل 

األوروبية يعتبر انتهاكاً علنياً ملبدأ حرية العقيدة والدين.
ــرار احملكمة منــوذجــاً جــديــداً للجهود  كما اعتبرت ق
املبذولة إلضفاء هوية مؤسسية وقانونية على معاداة 

اإلسالم وعدم التسامح جتاه املسلمني في أوروبا.

)طالع صفحة 5(

مبناسبة قرب حلول عيد األضحى املبارك، تتقدم صحيفة 
»الــوســط« بالتهنئة إلــى  مقام صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمد، والشعب الكويتي الكرمي، واإلخوة املقيمني.
وحتتجب »الوسط« بدءاً من يوم الثالثاء، على أن تعاود 

الصدور يوم األحد املقبل.
علماً ان الصحيفة ستواصل خدماتها اإلخبارية خالل أيام 
االحتجاب عبر املوقع اإللكتروني ومنصاتها اإلخبارية في 

مواقع التواصل االجتماعي.
وكل عام واألمة اإلسالمية بخير


