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»املالية« أحالت تقرير »دعم متضرري كورونا« إلى مجلس األمة 

3 مليارات إلى البنوك ينطوي على  شبهات دميثير: حتويل 

ــرب بني أذربيجان و أرمينيا تخرج  يبدو أن احل
عن القوانني الدولية التي حترم استهداف املدنيني.. 
هذا التصرف املشني مرفوض دولياً، ويخلف ضحايا 
ــر اخلارجية الــروســي سيرجي  ــوة وزي ــاء..  دع ــري أب
الفــروف األطـــراف املتنازعة إلــى وقــف القتال وعقد 
مباحثات تــؤدي إلى حل سلمي، لن تثني أذربيجان 
عــن املطالبة بأراضيها احملتلة كما صــرح الرئيس 
األذربيجاني حرباً أم سلماً.. بعد هذه احلرب الشرسة 
وحجم الضحايا البشرية التي تكبدها الطرفان البد أن 
حترر »باكو«، أراضيها احملتلة منذ ثالثة عقود، وأي 
حلول سلمية ال تؤدي إلى حترير أراضيها غير مقبولة !

بني السطور

ريا�س عواد

كشف عضو جلنة الشؤون املالية واالقتصادية النائب خلف 
دميثير، أن قانون ضمان ودعم متضرري “كورونا” سيتم إحالته 

إلى املجلس التخاذ قرار في هذا الشأن.
وأوضح أن تعاونه مع احلكومة في مترير هذا املشروع، مرهون 
بتعاونها في إسقاط قــروض املواطنني أو ايجاد آلية مناسبة 
ملعاجلته.  وأكد دميثير رفضه هذا املشروع الذي يكلف الدولة 3 
مليارات دينار في ظل وجود عجز مالي بامليزانية يصل إلى 14 مليار 
دينار. وشدد على ضرورة إعادة تقدمي القانون بإضافة إيجابيات 
أكثر، ومشيراً إلى أن حتويل احلكومة 3 مليارات إلى البنوك قد 
ينطوي على  شبهات. واعتبر أن تعاون احلكومة في مسألة معاجلة 
القروض مينح النواب واملواطنني الدافع لتقبل املعاجلات احلكومية 

لتعثر التجار أو أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
وأشار دميثير إلى أن فترة تأجيل دفع القروض التي وصلت إلى 
ستة أشهر أراحــت املقترضني، مطالباً احلكومة بالتعاون في هذا 

اجلانب والتخفيف عن كاهل املواطنني.
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مببادرات الكويت اإلنسانية للشعب 
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مبعوث سمو األمير يسلم رسالتني 
خطيتني إلى خادم احلرمني وولي عهده

ــام مبعوث صــاحــب السمو  ق
أمير البالد الشيخ نواف األحمد، 
ــب وزيــــر شــــؤون الــديــوان  ــائ ن
األميري الشيخ محمد العبدالله، 
أمــس بتسليم رسالة خطية من 
سموه، إلى أخيه خــادم احلرمني 
ــان بن  ــم ــل ــني املـــلـــك س ــف ــري ــش ال
عبدالعزيز، ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة، ورســالــة 
خطية من سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد إلى أخيه صاحب 
السمو امللكي األمــيــر محمد بن 
سلمان، ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع، 
تضمنتا العالقات األخوية الطيبة 
التي تربط البلدين والشعبني 
الشقيقني وسبل دعمها وتعزيزها 
في مختلف املجاالت وعلى كافة 
األصعدة والقضايا ذات االهتمام 
املشترك وآخــر املستجدات على 

الساحتني االقليمية والدولية.
ـــد ســلــم مــبــعــوث ســمــوه،  وق
الرسالتني إلــى األمير تركي بن 
مــحــمــد، عــضــو مجلس الــــوزراء 

الشيخ محمد العبدالله يسلم األمير تركي بن محمد الرسالتني اخلطيتنيوزير الدولة.

7 أشهر املسجد احلرام يستقبل املصلني للمرة األولى بعد 

عودة املصلني إلى املسجد احلرام

أعلنت اململكة العربية السعودية، 
أمس، السماح للمواطنني واملقيمني داخل 
اململكة بــأداء الصالة في املسجد احلرام 

مبكة وذلك للمرة األولى خالل 7 أشهر.
ــــدء الــســلــطــات  ـــع ب ــــك م ـــي ذل ـــأت وي
السعودية تنفيذ املرحلة الثانية من 
العودة التدريجية ألداء العمرة والزيارة، 
حيث شرعت في استقبال املعتمرين من 
ــل اململكة،  املواطنني واملقيمني مــن داخ
حسبما أعلنت وكالة األنباء السعودية 

)واس(.
وبــحــســب اخلــطــة الــتــنــفــيــذيــة التي 
وضــعــت مــن قبل اجلــهــات احلكومية، 
ستشهد املرحلة الثانية لعودة العمرة 
والزيارة أعداداً أكبر من املرحلة األولى، 
تصل إلى 15 ألف معتمر و40 ألف مصل 

في اليوم الواحد كحد أقصى.
وســيــســمــح لــلــمــواطــنــني واملــقــيــمــني 

ــأداء مناسك العمرة بنسبة 75 باملئة  ب
مــن الطاقة االستيعابية، التي تراعي 
اإلجراءات االحترازية الصحية للمسجد 

احلرام.
وسيخصص لكل فوج 3 ساعات فقط 
إلمتام مناسك العمرة، كما سيسمح لهم 
ــة الشريفة وفي  ــروض بــالــصــالة فــي ال
املسجد النبوي والسالم على النبي بنسبة 
75 باملئة من الطاقة االستيعابية التي 
تراعي اإلجـــراءات االحترازية الصحية 

للروضة الشريفة في املسجد النبوي.
وكشفت آخــر اإلحــصــاءات الرسمية 
الــصــادرة من وزارة احلــج والعمرة أن 
عدد املعتمرين في املرحلة األولى وصل 
إلــى 54 ألــفــاً، بلغت نسبة رضــاهــم عن 
اخلدمات املقدمة 94 باملئة، مؤكدة عدم 
رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا 

في كامل املرحلة.

»األركان« تنفذ رماية تدريبية 
بحرية الثاثاء واألربعاء

 
أعلنت رئاسة األركان العامة للجيش الكويتي، تنفيذ رماية 
تدريبية بالذخيرة احلية مبشاركة اإلدارة العامة خلفر السواحل 
يومي غداً وبعد غد، داعية املواطنني واملقيمني من مرتادي البحر 

إلى عدم االقتراب من املنطقة التي سيتم فيها التدريب.
وذكرت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة بوزارة 
الدفاع في بيان صحفي أمس، أن الرماية التدريبية بالذخيرة 

احلية ستقام من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساًء.
وأهابت بجميع املواطنني واملقيمني من مرتادي البحر من هواة 
الصيد والتنزه عدم االقتراب من املنطقة املذكورة خالل الفترة 

املعلنة حرصاً على سالمة اجلميع.

أذربيجان وأرمينيا تتبادالن 
االتهامات بخرق الهدنة

تبادلت أذربيجان وأرمينيا االتهامات أمس، بخرق “هدنة 
إنسانية” جديدة دخلت حيز التنفيذ عند منتصف الليل بالتوقيت 
احمللي في إقليم ناغورني قره باغ، بعد أسبوع على بدء سريان 
وقف أول إلطالق النار مت التوصل إليه بإشراف موسكو، لكنه لم 
يحترم إطالقاً. وأعلنت وزارة الدفاع األذرية في بيان، أن القوات 
األرمينية خرقت “بشكل خطير االتفاق اجلديد”، منددة بقصف 

مدفعي وهجمات على طول اجلبهة.
وخالل الليل، أفادت املتحدثة باسم وزارة الدفاع األرمينية 
شوشان ستيبانيان بإطالق قذائف مدفعية وصواريخ أذرية 
على شمال اجلبهة وجنوبها خالل الساعات الثالث األولى بعد 

بدء سريان الهدنة.
وأعلنت وزارة الدفاع األذرية إسقاط مقاتلة أرمينية من طراز 
“سو″25-، وقالت في بيان إنه مت إسقاط املقاتلة ظهر اليوم 
عندما كانت حتاول شن هجوم على مواقع اجليش األذري في 
مدينة جبرائيل. ونفت وزارة الدفاع األرمينية االتهامات األذرية 
باستخدام أسلحة ثقيلة على طول احلدود، ووصفت األوضاع 

على احلدود بالهادئة نسبياً.

وزير األوقاف: ال تهاون 
 بتطبيق اإلجراءات الازمة 

في املساجد 
 

شدد وزير العدل وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية املستشار 
الدكتور فهد العفاسي، على مسؤولي قطاع املساجد ضرورة 
التزام العاملني واملصلني باالشتراطات والتعليمات الصادرة من 
قبل اجلهات الصحية في البالد، السيما أن املساجد قدوة لآلخرين 

في االلتزام.
وأكد العفاسي، خالل االجتماع الذي عقده مع قطاع املساجد 
أمس، على عدم التهاون في تطبيق اإلجــراءات الالزمة حلماية 
املصلني، خصوصاً أن وزارة األوقـــاف والــشــؤون اإلسالمية 
حرصت منذ بداية اجلائحة على اطالق عدة حمالت توجيهية 
وتوعوية اعالمية للمواطنني واملقيمني وفــق منظور شرعي 
اللتزامهم بالتعليمات و االشتراطات الصادرة من السلطات 
الصحية، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء السيما عند الذهاب إلداء 

صالة اجلماعة أو اجلمعة في املساجد.


