
تعهد رئيس وزراء لبنان املكلف سعد 
احلريري امس اخلميس، بأن يشكل سريعا 
حكومة ج��دي��دة م��ن االختصاصيني تطبق 
إصالحات من أجل وقف االنهيار االقتصادي 
ب��ال��ب��الد. وق����ال إن���ه س��ي��ش��ك��ل »ح��ك��وم��ة 
اختصاصيني م��ن غير احل��زب��ي��ني مهمتها 
تطبيق اإلصالحات اإلداري��ة واالقتصادية 

واملالية التي وردت في املبادرة الفرنسية«. 
وأض��اف أن��ه »ع��ازم على وق��ف االنهيار 
وإعادة إعمار ما دمره انفجار املرفأ في بيروت 

... سأنكب على تشكيل احلكومة بسرعة«. 
كان الرئيس اللبناني ميشال عون، كلف 
ام��س، زعيم تيار املستقبل سعد احلريري، 
تشكيل حكومة جديدة، بعد حصوله على 
غالبية أص���وات ال��ن��واب ف��ي االس��ت��ش��ارات 
النيابية التي أجراها، وفق ما أعلنت الرئاسة.
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وزير الصحة اجتمع أمس مبسؤولي »الكويتية« و»اجلزيرة«

توافق حول عودة مواطني »احملظورة«  

استغالل الرئيس الفرنسي ماكرون جرمية 
قتل مدرس من قبل شاب مسلم من الشيشان 
لبث حقده على اإلس��الم ووص��ف املسلمني 

بأوصاف سيئة، أمر غير منطقي..
ما دخ��ل الدين في جرمية ارتكبها مسلم 
واستنكرها جميع املسلمني داخ��ل فرنسا 
وخ��ارج��ه��ا..  املسلمون داخ���ل فرنسا هم 
م��واط��ن��ون ومعظمهم خ��دم��وا فرنسا أي��ام 
املستعمرات وهم مواطنون لهم ما لهم وعليهم 
ما عليهم.. حتميل الدين جرائم البعض يخلو 

من العدالة.

بني السطور

اجتمع امس وزي��ر الصحة الشيخ د.باسل الصباح 
وممثلي شركتي اخلطوط اجلوية الكويتية وطيران 
اجلزيرة لبحث مقترحات قدمتها الشركتان في إطار 
خطة لتنشيط حركة الطيران، وآلية استقبال مواطني 
ال��دول ال�34 احمل��ظ��ورة ، أب��رزه��ا استقبال املسافرين 
بشكل مباشر، وتخفيض م��دة احلجر إل��ى أسبوع، مع 
اتخاذ اإلجراءات الصحية االحترازية الالزمة مثل فحص 

 .»PCR«�ال
واشارت مصادر مطلعة الى وجود توافق بني الطرفني 
حول اخلطة التي تقضي، باستقبال املسافرين من ال�34 
دولة احملظورة بصورة مباشرة دون احلاجة إلى قضاء 

14 يوما في دولة غير محظورة.
وعقب االجتماع أصدرت اخلطوط الكويتية بيانا أكدت 
خالله تفهم وزي��ر الصحة وتعاونه التام وتأكيده أنه 
سيتم دراسة االقتراح من كافة اجلوانب من قبل اجلهاز 
الفني في وزارة الصحة لكي يتم االطمئنان التام لنجاعة 
اإلج����راءات املقترحة وم��دى مالءمتها ومطابقتها مع 
التعليمات واالشتراطات الصحية املعتمدة من السلطات 

الصحية في البالد. 

ال����ب����ورص����ة ت�����ع�����اود ال����ه����ب����وط وس���ط 
تراجع وتيرة التداوالت
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وزير الدفاع: تطوير قدرات اجليش 
ورفع مستوى أداء منتسبيه
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م���ت���ظ���اه���رون س����ودان����ي����ون ي���ح���رق���ون 
مسيرة  خالل  الصهيوني  الكيان  علم 

إصالح املسار

وصول الدفعة األولى من الوفد الطبي الباكستاني

استقبلت وزارة الصحة فجر امس الدفعة األولى من الوفد الطبي الباكستاني املكون من 15 طبيبا متخصصا و41 فنيا و152 ممرضا وممرضة بحضور 
القنصل وسفير جمهورية باكستان وأعضاء السفارة. وكان ضمن فريق االستقبال مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم ورئيس قسم االستقبال والضيافة 

والفريق التابع له.
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احلريري على رأس حكومة اختصاصيني من غير احلزبيني

تكليف سعد احلريري بتشكيل احلكومة اللبنانية

االنتخابات األميركية.. 
إيران تهدد »الدميقراطيني«

أفاد مسؤولون أمنيون في الواليات املتحدة بأن إيران 
مسؤولة عن رسائل تهديد وصلت عبر البريد اإللكتروني إلى 

ناخبني أمريكيني من مؤيدي احلزب الدميقراطي.
وقال جون راتكليف، مدير املخابرت الوطنية، في مؤمتر 
صحفي إن الرسائل بدت وكأنها مرسلة من حسابات تتبع 
جماعة ميينية متطرفة مؤيدة لترامب وإنها كانت تهدف إلى 

»إثارة اضطرابات«.
وكشف راتكليف عن أن املسؤولني األمريكيني وج��دوا 
أن إيران وروسيا حصلتا على »معلومات وبيانات خاصة 

بالناخبني«.
ويأتي هذا اإلعالن قبل 13 يوما من االنتخابات الرئاسية 
األمريكية. وحتى ام��س االول، أدل��ى أكثر من 40 مليون 
شخص بأصواتهم املبكرة في االنتخابات الرئاسية التي 
يتنافس فيها الرئيس دون��ال��د ت��رام��ب وم��رش��ح احل��زب 

الدميقراطي جو بايدن.

»الداخلية«:
إجراءات قانونية جتاه 

دعوات األعراس
أعلنت وزارة الداخلية أنها تعاملت، 
من خالل متابعتها ملنع إقامة التجمعات 
في كافة انحاء البالد، مع عدد من دعوات 
األع���راس والتجمعات املخالفة لقرارات 
السلطات الصحية في البالد، واستدعي 
أصحابها قبل إقامتها واتخذت اإلجراءات 
القانونية الالزمة بحقهم. وذكرت االدارة 
العامة للعالقات واالع��الم االمني بوزارة 
الداخلية أن ذلك جاء ضمن جهود وزارة 
الداخلية بكافه قطاعاتها، ملنع التجمعات 
ب��ان��واع��ه��ا املختلفة اخل��اص��ة وال��ع��ام��ة 
والتصدي لها قبل اقامتها تنفيذا للقرارات 
ال��ص��ادة م��ن قبل السلطات الصحية في 
البالد للحد من انتشار فيروس كورونا 

في البالد

الكندري: على »اخلارجية« 
إدانة موقف فرنسا لنشر 

الرسوم املسيئة
 طالب د. عبدالكرمي الكندري وزارة اخلارجية بإدانة موقف 
فرنسا إلصرارها على نشر الرسومات املسيئة للرسول صلى الله 

عليه وسلم.
 وقال الكندري: »البد من موقف إسالمي موحد يستنكر إصرار 
الرئيس الفرنسي على اإلس��اءة للرسول صلى الله عليه وسلم 
بتبني نشر الرسومات املسيئة، وعلى اخلارجية الكويتية 
إدانته رسميا كونه ميثل خطابا داعيا للكراهية ومساسا بعقيدة 

املسلمني«.

تركيا: مستعدون ملواجهة أي 
تهديد شرقي املتوسط

دعت تركيا امس، دول اجلوار وباقي األطراف حلل اخلالفات 
القائمة في شرق املتوسط وبحر إيجة باحلوار وفي إطار القانون 

الدولي.
وق��ال خلوصي أك��ار وزي��ر ال��دف��اع التركي في كلمة، خالل 
مشاركته في فعالية عسكرية بالعاصمة أنقرة، إن محاولة بعض 
األطراف وضع قوانني جديدة حيال شرقي املتوسط و«انتظارهم 
قبول تركيا ذلك أمر غير مجد«، مؤكدا أن بالده ترغب في حل 
جميع اخلالفات باحلوار والوسائل السياسية، ومشيرا في 
الوقت ذاته إلى استعداد القوات املسلحة التركية ملواجهة أي 

تهديد قد يطال البالد.
وأض��اف »نستطيع حل مشاكلنا مع اليونان عبر احل��وار 
واملفاوضات كدولتني جارتني، لكننا نرى هجوما إعالميا علينا 
وحتريفا متعمدا لفعالياتنا في شرقي املتوسط وبحر إيجة«، 
مشددا على أن بالده محقة في مطالبها وفعالياتها بهذه املنطقة 
من البحر املتوسط، و«أنها لن تتخلى عن حقوقها النابعة من 
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