
ضيوف الرحمن إلى عرفة
مبناسبة عيد األضحى املبارك نرفع أسمى 
التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو 
أمير البالد - حفظه الله - وإل��ى مقام سمو 
ول��ي العهد وإل��ى األس��رة الكرمية والشعب 
الكويتي واملقيمن وإل��ى األم��ت��ن العربية 
واإلسالمية ونسأل الله جل وعال أن تتصافى 
النفوس وترتقي عن اخلالفات وتعمل من 
أج��ل تنمية الشعوب وال��ب��الد لنرتقي إلى 

مصاف الدول املتطورة بإذن الله.
مير علينا اليوم وهو خير أيام الله جل وعال 
يوم عرفة ال��ذي ينزل فيه ال��رب إلى السماء 
الدنيا ليغفر ذنوب العباد ويباهي بأهل عرفة 
املالئكة الكرام ويشهدهم أنه غفر لعباده، يوم 
تتنزل فيه الرحمات ويقف فيه احلجيج على 
صعيد واحد أتوا شعثاً غبراً يبتغون املغفرة 

والرضوان .
ما أكرمك يا ربنا وخالقنا يا من جتيب دعوة 
الداع إذا دعاك وتطهر العباد من أرجاس الدنيا 
ويامن أنزل رحمة واحدة يتراحم بها اخللق 
وادخ��رت تسعة وتسعن رحمة إل��ى اليوم 
املشهود ي��ارب الرحمة واملغفرة ندعوك في 
هذا اليوم املبارك أن متن على أمة محمد صلى 

الله عليه وسلم بالرضوان وأن جتعل مثوانا 
اجلنان فأنت القادر على ذلك ولك احلمد ولك 

العقبى حتى ترضى يا أكرم األكرمن.
مت��ر مناسبة العيد واألم���ة ت���رزح حتت 
وي��الت احل��روب في الشام والعراق وليبيا 
واليمن وليت هذه احلروب لنصرة املسلمن 

بل من أجل نزاعات وأطماع في خيرات البالد.
ومتر الذكرى وفي القلب غصة ملا يعانيه 
مسلمو أراك���ان من تسلط البوذين عليهم 
وط���رده���م م��ن دي���اره���م احمل��ت��ل��ة وي��ع��ان��ي 
شعبنا في غزة من غدر اليهود وحصارهم 
وجتويعهم بغية تركيعهم ولكن هيهات لهم 
ذل��ك وتعاني بعض اقتصاديات األم��ة من 

حروب على تركيا وماليزيا.
نسأل الله العلي القدير أن يرفع عن أمتنا 
العربية واإلسالمية الشرور والبالء وأن 
يصبو املسلمون إلى جادة احلق وأن يتحدوا 
ويعتصموا بحبل الله جميعا وأن يكونوا على 
قلب رجل واحد ليعيدوا إلى األمة أمجادها 
ودورها في إنقاذ البشر من عبادة العباد إلى 
عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة 

اآلخرة.

ه عيُد وفيه غصَّ
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بدأ أكثر من مليوني مسلم قدموا 
من مختلف بقاع األرض مناسك 
احلج في مدينة مكة املكرمة بغرب 
السعودية، في أحد أكبر التجمعات 
الدينية في العالم وتؤدى املناسك 
ه���ذا ال��ع��ام ف��ي أج����واء م��ن احل��ر 
الشديد. ويشارك أكثر من مليوني 
مسلم في احلج هذا العام، بحسب 
االح��ص��ائ��ي��ات ال��رس��م��ي��ة، مقابل 
1،86 مليون حاج في 2016 و24 

الفا فقط في 1941.
وي�����ؤدي احل���ج���اج ال���ط���واف 
حول الكعبة مع بداية الشعائر، 
ث��م يقومون بالسعي ب��ن الصفا 
واملروى قبل أن يتوجهوا إلى منى 
في يوم التروية، ومنها إلى عرفات 

على بعد عشرة كيلومترات.
وبعد يوم الوقوف في عرفات، 
ينزل احلجاج إلى منطقة مزدلفة 

في ما يعرف بالنفرة.

حجاج بيت الله احلرام يبدأون مناسك احلج

صربيا ترفض املشاركة في أي حتالف ضد أنقرة

خبراء: تركيا قادرة على جتاوز احلرب االقتصادية
أجمع اقتصاديون وعلماء دين على قدرة االقتصاد 
التركي على جت��اوز أزم��ة تراجع الليرة الناجمة عن 
الهجمة االقتصادية على البالد.  جاء ذلك خالل ندوة، 
بإسطنبول، ش��ارك فيها عشرات من علماء املسلمن 
ورجال أعمال أتراك وعرب ومنظمات عربية، ملناقشة 
تداعيات وسبل دعم الليرة التركية. وقال “إسرافيل 
كوالري”، رئ��ي��س جمعية رج���ال األع��م��ال األت���راك 

“املوصياد”، في مؤمتر صحفي عقب الندوة، إنه عقب 
تصريحات الرئيس األمريكي دونالد ترامب مؤخراً، 
قامت روسيا وأوروب���ا والصنب وغيرها من ال��دول 
بإرسال رسائل الدعم لتركيا، وه��ذا يؤكد أن تركيا 
ليست وحدها التي تعترض على ال��ق��رار األمريكي 

والهيمنة األمريكية.

احملكمة االحتادية في بغداد تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب

التحالف الدولي : القوات األميركية 
ستبقى في العراق

صادقت احملكمة االحتادية العراقية أمس على 
نتائج االنتخابات البرملانية التي جرت في 12 مايو، 
بحسب ما أعلنت وكالة األنباء العراقية الرسمية. 
وق��ال متحدث باسم احملكمة االحتادية العليا في 
العراق : إن احملكمة ق��ررت املصادقة على نتائج 
االنتخابات البرملانية التي جرت في 12 مايو مما 
يعني بداية مهلة دستورية مدتها 90 يوما أمام 

األحزاب الفائزة لتشكيل حكومة. وكانت إعادة فرز 
األصوات على مستوى البالد قد أوضحت في العاشر 
من أغسطس أن مقتدى الصدر احتفظ بتقدمه مما 
يسمح له بلعب دور محوري في تشكيل احلكومة 

املقبلة.

أكدت أن سمعة األطباء خط أحمر

اجلمعية الطبية ترفض التدخالت 
السياسية في جلان العالج باخلارج

رفضت اجلمعية الطبية الكويتية تدخالت بعض 
نواب مجلس األمة في اللجان “املرفوضة”  للعالج 
باخلارج، مبيناً أن أهم أسباب  “العالج السياحي”  
إن وج��د، نتيجة الضغوط السياسية وتدخالت 
بعض أعضاء مجلس األمة. وشدد رئيس اجلمعية 
الطبية الكويتية د.أحمد الثويني العنزي على رفضه 

القاطع لتدخل بعض ال��ن��واب في اللجان الطبية 
التخصصية للعالج باخلارج وقراراتها، مؤكدا على 
ان هذا االمر هو “فني” من الدرجة االولى، ويرجع 
ال��ى اط��ب��اء اللجنة لتقرير سفر امل��ري��ض للعالج 

باخلارج من عدمه.

مساعد روحاني: الفساد وصل
إلى املسؤولني الكبار في إيران

كشف إس��ح��اق جهاجنيري مساعد الرئيس 
اإليراني، حسن روحاني، األول أن الفساد في بالده 
وصل إلى السلطات العليا، وأن األمر أصبح مدعاة 

قلق للجميع. حسب تعبيره.

وأضاف جهاجنيري: “لألسف أن الفساد وصل 
إلى بعض املسؤولن الكبار في البلد وعندما كان 

باإلمكان الوقوف أمام الفساد 

دعا حلل توافقي بالنص على ذلك في قانون آخر

الدقباسي: احلكومة تعارض  تعديل »التأمينات« 
ألنه يحرمها من حق اإلحالة للتقاعد

ربيع �صكر

أكد النائب علي الدقباسي أنه يوافق على إلغاء 
املادة الرابعة من قانون تخفيض سن التقاعد والتي 
تنص على منع احلكومة من إحالة املوظفن للتقاعد 

، مشيرا الى أن تلك املادة لم تكن ضمن مقترحه الذي 
تقدم به في دور االنعقاد السابق .

سمو األمير يهنئ املواطنني 
واملقيمني بعيد األضحى املبارك

نقل ال��دي��وان األم��ي��ري إل��ى األخ��وة 
امل��واط��ن��ن وإل���ى املقيمن ف��ي وطننا 
العزيز تهاني ص��اح��ب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ ص��ب��اح األح��م��د بعيد 

األضحى املبارك ومتنياته لهم أن يكون 
عيدا ينعم فيه اجلميع باحملبة والهناء 

واألمن واألمان.
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