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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

مجلس الوزراء: اعتماد «اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية» وإلغاء مشروع الدبدبة
مرمي بندق

كشفت مصادر حكومية في 
تصريح خاص لـ «األنباء» عن 
أن مكافأة الصفــوف األمامية 
ستحسب على أساس أيام الدوام 
الفعليــة للعاملني املكلفني في 

القطاع احلكومي.
وأوضحت املصادر انه سيتم 
احتساب املكافأة عن األيام التي 
داوم فيها املكلف مبا فيها أيام 
اجلمع والســبت، مشيرة الى 
انه ال مانع إطالقا من احتساب 
كامل الفترة الزمنية املعتمدة 
من مجلس الوزراء لكل من قام 
بالعمــل فعليا فيها، حتى وإن 
كانــت في حدها األقصى وهي 

٩٨ يوما.
وذكــرت أن معظم اجلهات 
املشــمولة بالصــرف بــادرت 
بوضع كشــوف األسماء شبه 
النهائية، حيث فضلت إخضاعها 
للمراجعات الدقيقة قبل اعتماد 
«الوزراء» بشكل نهائي حتى ال 
يظلم أحد، خصوصا ان ديوان 
اخلدمــة املدنيــة لديــه أدوات 
خاصة للتدقيق على الكشوف 
قبل الطلب مــن وزارة املالية 
اعتماد إجراءات الصرف وحتى 
ال تتعطل بسبب وجود أي اسم 

او معلومة غير دقيقة.
وبينــت انه يتــم اآلن رفع 
أسماء الكويتيني الذين توفوا 
بســبب ڤيروس كورونا أثناء 
العمل الى األمانة العامة ملجلس 
الــوزراء، الفتة الى ان أســماء 
املوظفني املصابني أثناء العمل 
ترفع الى ديوان اخلدمة املدنية.
وقالــت مصادر أخرى، انه 
ال عــودة لإلغــالق مجــددا أو 
التراجــع عن تطبيــق مراحل 
خطة العــودة التدريجية الى 
احلياة الطبيعية، كاشــفة عن 
ان بدء املرحلة الثالثة ستكون 
بحسب ترتيبات وزارة الصحة 
بعد ٣ أسابيع والتي ستستكمل 
آخر األســبوع املقبــل بعد أن 
بدأت ٣٠ يونيو املاضي. ولفتت 
املصــادر الى ان هــذه املرحلة 
ستبدأ قبل عيد األضحى املبارك، 
حيث ربطت «الصحة» بني بدء 
املرحلة الثالثة وإلغاء احلظر 
اجلزئــي، إال إذا أوصت مجددا 
في االجتمــاع املقبل بتمديدها 
أســبوعا آخر او باإلبقاء على 
جزء من ساعات احلظر اجلزئي. 
وفي سياق متصل، قال مصدر 
حكومي مطلع ان مجلس الوزراء 
أصــدر قــرارا بإطــالق منصة 
مركزية لتنظيم مواعيد مراجعة 
املواطنني للجهــات احلكومية 
وسيتم تدشينها رسميا قريبا، 
حيث بدأت املرحلة التجريبية.

وثمن املصدر جهود اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
التي أثمرت حتقيق هذه اخلطوة 
وستساهم في تسهيل حصول 
املواطنني على موعد بأي جهة 
حكوميــة مع توفيــر إمكانية 
احلوار بني املوظف في اجلهة 
احلكوميــة املطلوبة واملواطن 

الراغب في إجناز معاملة.
هذا، وعلمــت «األنباء» أن 
وزير الصحة الشــيخ د.باسل 
الصبــاح أصدر قرارا برقم ٩٩ 
لســنة ٢٠٢٠ ســيتم مبوجبه 
تطبيق غرامــة ١٠ آالف دينار 

الفساد وجتسيد سيادة القانون 
والذي مت خاللــه التأكيد على 
ضرورة اتخاذ اخلطوات اجلادة 
لتنفيذ هذا التوجيه الســامي 
من خــالل اعتمــاد نهج عملي 
جاد تتضافــر فيه كل اجلهود 
وتتعاون كل اجلهات الرقابية 
وتفعيل التنسيق األمثل بينها 
ملواجهة آفة الفساد ومنع أسبابه 
ومحاسبة املتسببني في جرائم 
الفســاد مهمــا كان اســمه أو 
منصبه أو صفته واسترجاع 
األمــوال العامة التي تعرضت 
واتخــاذ  والســرقة  للنهــب 
القانونيــة علــى  اإلجــراءات 
الصعيدين احمللي واخلارجي 
وكل ما من شأنه حماية سمعة 

ومكانة الكويت.
وقد نوه سمو رئيس مجلس 
الوزراء مبا تفضل به احلضور 
من مالحظــات ومقترحات في 
آليــات مواجهة  شــأن تعزيز 
الفســاد وســبل التنسيق بني 
اجلهــات الرقابيــة، معاهدين 
على مضاعفة اجلهود من أجل 

حتقيق الهدف املنشود.
الــوزراء  وحــث مجلــس 
اجلهات الرقابية احلكومية على 
اإلســراع بإعداد أفضل السبل 
الكفيلة بترجمة توجيهات سمو 
رئيس مجلس الوزراء بشــأن 
حمايــة املال العــام ومكافحة 
الفساد وسيادة القانون والعمل 
علــى تفعيل التنســيق الالزم 
مع اجلهــات الرقابية األخرى 
ملنع أســباب الفساد وجتسيد 

إلعداد تصور شــامل لتجنب 
االزدحــام أثنــاء عمليــة ذبح 
وتوزيــع األضاحي خالل أيام 
عيد األضحــى ومراعاة تنفيذ 
االشــتراطات الصحية في هذا 

الشأن.
الشــؤون  ـ تكليــف وزارة   ٢
االجتماعيــة بالتعميــم علــى 
اجلمعيــات واللجان اخليرية 
واجلهــات املعنيــة باحلد من 
توزيع األضاحي خارج الكويت 
وتكثيــف عمليــات توزيعهــا 

داخليا.
ثــم اطلع مجلــس الوزراء 
الــواردة  التوصيــة  علــى 
مبحضر اجتماع جلنة الشؤون 
االقتصاديــة بشــأن مشــروع 
إنشاء وتشغيل وصيانة محطة 
الدبدبة لتوليد الكهرباء بالطاقة 
الشمسية الكهروضوئية للقطاع 
النفطي الكويتي، وقرر مجلس 
الوزراء إلغــاء قراري مجلس 
الوزراء بشأن املشروع املذكور 
وذلك نظــرا للظروف الراهنة 
التــي مير بها العالم أجمع من 
تفشي لڤيروس كورونا املستجد 
وأثرها على األسواق النفطية 
واملالية العاملية ومبا يسهم في 
قيام املؤسســة بالتركيز على 
أولوياتهــا للمرحلــة املقبلــة 
واحملافظــة علــى مكانتها في 

األسواق النفطية العاملية.
كما قــرر مجلــس الوزراء 
تكليــف وزارة الكهرباء واملاء 
بالتنســيق مــع اجلهــات ذات 
الصلة التخاذ اإلجراءات التي 
تراها مناسبة نحو تلبية حاجة 
البالد املســتقبلية من الطاقة 
املســتدامة وذلــك فــي ضــوء 
النصوص واإلجراءات املتبعة 

في هذا الشأن.
كما بحــث مجلس الوزراء 
شــؤون مجلس األمــة، وقرر 
املجلس اعتماد مشروع القانون 
بتعديل بعض أحكام القانون 
رقــم ١٧ لســنة ١٩٦٠ بإصدار 
قانــون اإلجراءات واحملاكمات 
اجلزائيــة ورفعه الى صاحب 

السمو األمير.

التعــاون اجلاد بــني األجهزة 
الرقابية احلكومية وفق آليات 

واضحة.
ثــم شــرح وزيــر الصحة 
الشيخ د.باســل الصباح آخر 
املســتجدات املتعلقة بالوضع 
الصحي فــي البالد مــن واقع 
البيانات واإلحصاءات اخلاصة 
بأعــداد احلــاالت التــي ثبــت 
إصابتهــا بڤيــروس كورونــا 
املســتجد حســب اجلنسيات 
واملناطق وكذلك أعداد حاالت 
الشفاء والوفيات والتي تتلقى 

العالج في العناية املركزة.
وفي هذا الصدد، تابع مجلس 
الوزراء آخر املســتجدات على 
الصعيدين العالجي والوقائي 
واخلدمــات اللوجســتية ذات 
الصلة بجهود مكافحة انتشار 
ڤيــروس كورونــا املســتجد، 
واطلــع على توصيات اللجنة 
الوزارية لطــوارئ «كورونا» 

وقرر مجلس الوزراء اآلتي:
أوال: أحيط مجلس الوزراء 
علمــا بقرار وزير الصحة رقم 
(١٠٣) لســنة ٢٠٢٠ الصــادر 
بتاريــخ ٢٠٢٠/٦/٣٠ بشــأن 
ضوابط السفر جوا والواردة 
باملادة األولى من القرار الوزاري 
رقــم (٩٨) لســنة ٢٠٢٠ على 
املغادرين والقادمني عن طريق 

املنافذ البرية والبحرية.
ثانيــا: ١ ـ تكليــف كل من: 
والشــؤون  األوقــاف  وزارة 
اإلســالمية ـ بلديــة الكويت ـ 
الهيئة العامة للغذاء والتغذية 

دعوة اجلهات الرقابية احلكومية إلى اإلسراع في إعداد أفضل السبل الكفيلة بترجمة توجيهات رئيس الوزراء بشأن حماية املال العام ومكافحة الفساد وسيادة القانون

علــى احملــالت التجارية غير 
امللتزمة باالشتراطات الصحية 
التي منها قياس درجة احلرارة 
وااللتــزام بالكمــام والتباعــد 
اجلســدي تنفيــذا للملصقات 
األرضيــة التــي يجــب علــى 
اجلهات وضعهــا على ان يتم 
لفت النظر فــي حالة املخالفة 
األولى ومن ثم اإلغالق واإلحالة 
إلى النيابة التجارية. وبحسب 
مصادر فإنه مت تكوين جلنة من 
٧ جهات وهيئات حكومية تضم 
اجلهات التي تتمتع بالضبطية 
القضائية تنفذ جوالت ميدانية 
ملراقبة التزام محالت األنشطة 
التي ســمح بها فــي املرحلتني 
األولى والثانية باالشتراطات 

الصحية.
وكان مجلــس الــوزراء قد 
الوزراء اجتماعه  عقد مجلس 
األسبوعي بعد ظهر امس عبر 
االتصال املرئي برئاســة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد، وبعد االجتماع 
صــرح نائب رئيــس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

أنس الصالح مبا يلي:
شرح سمو رئيس مجلس 
الــوزراء ملجلس الــوزراء في 
مســتهل أعماله فحــوى لقائه 
مع رؤســاء وممثلــي األجهزة 
الرقابيــة احلكوميــة مؤخــرا 
والذي جاء في ضوء التوجيه 
الســمو  لصاحــب  الســامي 
بحماية املال العــام ومكافحة 

تكليف «األوقاف» والبلدية و«الغذاء» بإعداد تصور شامل لتجنب االزدحام أثناء ذبح وتوزيع األضاحي في العيد
تكليف «الشؤون» بالتعميم على اجلمعيات واللجان اخليرية باحلّد من توزيع األضاحي خارج الكويت

إجناز نحو ٢٠٠ معاملة حتويل عبر «أسهل» خالل يومني
بشرى شعبان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة بالهيئة 
العامة للقوى العاملــة ان هناك إقباال غير 
مسبوق على التحويل عبر خدمة أسهل من 
صاحب عمل إلــى آخر في القطاع اخلاص 
(مادة ١٨) فقط بعد ان أضافتها الهيئة ضمن 

اإلجراءات املتاحة امس األحد.

وبينت املصادر ان مــا يزيد على ٢٠٠ 
معاملة حتويــل أمتت إجراءاتها منذ إطالق 

العمل في اخلدمة.
انه نتيجة الضغط  وأوضحت املصادر 
على خدمة التحويل حدث ارتباك في بعض 
املناطق متت معاجلته على الفور، مؤكدة ان 
اخلدمة تعمل بشــكل طبيعي وال توجد أي 

ضرورة ملراجعة إدارات العمل للتحويل.

الكويت هنأت رئيس اجلبل األسود بالعيد الوطني

أحمد الناصر بحث مع نظيره اإليراني 
املستجدات اإلقليمية والدولية

بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمد ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيس ميلو ديوكانوفيتش رئيس 
جمهورية اجلبل األســود الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة العيــد الوطنــي لبالده، 
متمنيا ســموه له موفــور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ميلو 
ديوكانوفيتش رئيس جمهورية اجلبل 
األسود الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 

متمنيا له موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صبــاح اخلالد ببرقيــة تهنئة 

مماثلة.

تلقى وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
ناصــر احملمد اتصاال عبــر تقنية املرئي 
واملسموع من وزير خارجية اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية الصديقة محمد جواد 

ظريف.

وتنــاول االتصال مجمــل العالقات 
الثنائية بــني البلدين الصديقني وآخر 
املســتجدات السياسية على الساحتني 
اإلقليميــة والدوليــة والقضايــا محل 

االهتمام املشترك.

رئيس الوزراء استقبل مبعوث الرئيس اللبناني 
وبحث مع قائد القيادة املركزية األميركية

جهود إيجاد حل لألزمات في املنطقة

وزير الدفاع بحث  التعاون العسكري مع أميركا

املوسى: الدعم اإلضافي في حسابات أصحاب 
العمل املسجلني على الباب اخلامس اخلميس

اســتقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد وبحضور وزير اخلارجية الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد مبعوث رئيس اجلمهورية 
اللبنانية الشقيقة مدير عام املديرية العامة لألمن 
العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم والوفد املرافق 

له وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة وكيــل وزارة الداخلية الفريق 
عصام النهام ومســاعد وزير اخلارجية لشؤون 

الوطن العربي السفير فهد العوضي.
كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ أحمد املنصور قائد القيادة 

املركزية بالواليات املتحــدة األميركية الصديقة 
عن املنطقة الوسطى الفريق أول كينيث ماكنزي 

والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
وجرى خالل اللقاء تناول سبل تعزيز العالقات 
االستراتيجية املتينة التي تربط الكويت والواليات 
املتحدة األميركية إضافة إلى استعراض القضايا 
اإلقليمية واجلهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل 

لألزمات في املنطقة.
حضر املقابلــة رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن محمد خالد اخلضر ونائب رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح 

الصباح.

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الدفاع الشــيخ أحمد املنصور 
بقصر السيف العامر قائد قيادة القوات 
األميركية الوسطى الفريق أول كينيث 
ماكينــزي والوفــد املرافــق لــه، وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
مت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية 
ومناقشة أهم األمور واملواضيع ضمن 
محور الزيارة، مشــيدا بعمق العالقات 
بني البلدين الصديقني، والتعاون على 
مختلف األصعدة واملستويات، السيما 
ما يتعلق منها بالشــؤون العســكرية، 

وهو مــا يعكس احلــرص على تعزيز 
وتطوير جميع أوجه العمل املشــترك 

بني اجلانبني.
حضر اللقاء رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن محمد اخلضر 
ونائب رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركــن خالد صالح الصباح، 
وسفيرة الواليات املتحدة األميركية 
لدى البالد ألينا رومانوسكي، ومدير 
مكتب التعاون العسكري األميركي لدى 
اللواء ركن راندولف ستادينراس، وعدد 
من الضباط القادة باجليش الكويتي.

بشرى شعبان

صرح مدير عام الهيئة العامة للقوى 
العاملة أحمد املوسى بأنه، وبناء على 
توجيهات وزيرة الشؤون االجتماعية 
ووزيرة الدولة للشؤون االقتصادية مرمي 
العقيل وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 
٦٥٤ لسنة ٢٠٢٠، قامت الهيئة بتحويل 
قيمــة الدعم اإلضافي للبــاب اخلامس 
بواقع ٦ أشهر دفعة واحدة، وأنه سيتم 
إيداع تلك املبالغ في حسابات أصحاب 
العمل املسجلني على الباب اخلامس يوم 
اخلميس املقبل ١٦ اجلاري، وذلك ضمن 
احلزمة االقتصادية التي أقرتها احلكومة 
ملواجهة اآلثار االقتصادية الناجتة عن 

انتشار جائحة ڤيروس كورونا.
وشكر املوسى جهود الوزيرة العقيل 
على ما تبذله من عمل دؤوب ســطرت 
وأكدت من خالله سعيها املستمر وحرصها 
الدائم على تقدمي الدعم ألصحاب العمل 
انطالقــا مــن رؤيــة واضحــة لتعزيز 
وحتقيــق أهداف احلزمــة االقتصادية 
وإسهاماتها وتوجيهاتها احلثيثة لتذليل 
أي عقبــات اعترت إجــراءات الصرف، 
وحرصها كذلك على إنهاء كل اإلشكاليات 
واملعوقات التي واجهت الهيئة وتنسيقها 

الدائم ومتابعتها املســتمرة مع مجلس 
الوزراء ووزارة املالية إلنهاء إجراءات 
توفيــر املبالغ املاليــة الالزمة لصرف 
الدعــم اإلضافي والتــي تكللت بصرف 

الدعم للمواطنني.
ودعا املوسى أصحاب املنشآت الراغبة 
فــي صرف الدعم اإلضافي عن العاملني 
لديها الدخول على موقع الهيئة الرسمي 
وتقــدمي طلب الصرف من خالل النظام 
اآللي للهيئة، حيث مت فتح باب التقدمي 
عن الباب الثالث األحد املاضي وملدة شهر، 
مشيرا إلى أن عدد املنشآت التي تقدمت 
خالل يوم واحد فقط جتاوز ألف منشأة.

الشيخ أحمد املنصور خالل استقباله الفريق أول كينيث ماكينزي

احمد املوسى

رفع اإليقاف عن صالة اجلمعة في أكثر من ١٠٠٠ مسجد
أسامة أبوالسعود

أعلن وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية م. فريد 
عمــادي عــن رفــع اإليقاف 
املؤقــت عن صــالة اجلمعة 
في أكثر من ١٠٠٠ مسجد في 
جميــع احملافظات في البالد 
وذلك اعتبارا من يوم اجلمعة 
املقبــل املوافــق ١٧ اجلاري 
مع اســتمرار إغالق مبردات 

ودورات املياه.
جاء ذلك بناء على القرار 
الوزاري رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٠ 
والذي أصــدره وزير العدل 
ووزير األوقاف والشــؤون 
اإلســالمية املستشار د.فهد 
العفاســي بهذا الشــأن وقد 

تضمن اثنتي عشرة مادة.
فــي  وشــدد عمــادي، 
تصريح صحافي، على اتخاذ 
الوقائيــة،  كل اإلجــراءات 
االحترازيــة  والتدابيــر 
صــالة  لعــودة  الالزمــة 
اجلمعــة من حيــث تهيئة 
املساجد الستقبال املصلني 
وذلك مــن خــالل التعقيم 
ووضع العالمات اإلرشادية 
والبوســترات وامللصقات 
كل  واتخــاذ  التوعويــة 
الوســائل الالزمة لتحقيق 
التباعد االجتماعي وغيرها 

رفع اإليقاف املؤقت عن صالة 
اجلمعــة في املســاجد التي 
ذكرها القرار، وذلك اعتبارا 
من يــوم اجلمعة املوافق ١٧ 
اجلاري، مع استمرار إغالق 
مبردات ودورات املياه، وعلى 
أن يتم فتح أبواب املســاجد 
لصــالة اجلمعة قبــل األذان 
بـ ٣٠ دقيقــة، وإغالقها بعد 

الصالة بـ ١٥ دقيقة.
وأوضح ان القرار الوزاري 
حدد فــي مادته الثالثة على 
أال تزيــد خطبــة وصــالة 
اجلمعة على ١٥ دقيقة كحد 
أقصى مــع تخفيف الصالة 
ومراعــاة حتقيــق األركان 

والتنبيه على عدم احلضور 
للمســجد ملن تظهــر عليهم 
أعراض مرضية، مؤكدا على 
العاملني جمع األدوات املعدنية 
والبالستيكية اخلاصة بلبس 
األحذيــة وتعقيم الكراســي 
املســتعملة في املسجد قبل 

وبعد كل صالة جمعة.
وأشــار عمــادي إلى ان 
املادة اخلامســة من القرار 
املســاجد  رواد  خصــت 
ضــرورة  إلــى  ودعتهــم 
الوضوء في املنزل وإحضار 
كل مصل سجادة خاصة به 
للصالة عليها، وعدم تركها 
في املسجد، مضيفا: إن لبس 
الكمام شرط لدخول املسجد 
مع استمرار لبسه خالل مدة 
بقاء املصلي وأثناء استماع 
اخلطبــة والصــالة وحتى 
مغادرة املسجد. وأيضا منع 
دخول املسجد ملن هم دون 
اخلامســة عشرة ومغادرة 
املسجد بعد الصالة مباشرة 
مع ترك مســافة مناســبة 
أثنــاء اخلــروج ومن دون 
تزاحم على األبواب، وكذلك 
االلتزام بالتباعد اجلسدي 
قبل الصالة وبعدها، وجتنب 
املصافحــة أو التجاور مع 
باقــي املصلني قبل الصالة 

وبعدها.

والواجبات، أما املادة الرابعة 
فطالبت العاملني في املساجد 
التالية،  بالتقيد باإلجراءات 
منها: تنظيم دخول املصلني 
وخروجهم، مع وضع عالمات 
حتدد مكانهــم أثناء الصالة 
حسب االشتراطات الصحية، 
وكذلك إبقاء أبواب املساجد 
مفتوحة أثناء دخول املصلني 
وخروجهم وتعقيم مقابض 
األبــواب ومداخــل املســجد 
باملطهرات، وضرورة تذكير 
اخلطيب للمصلني بشروط 
السالمة الصحية والوقائية 
من حيث التباعد اجلســدي 
الكمام  بني املصلني ولبــس 

م. فريد عمادي

من الضوابط الالزمة.
وقال عمادي: إن املادتني 
األولــى والثانية نصتا على 

«هيئة الفتوى» باألوقاف: يجوز فتح عدد 
من املساجد بالقدر الذي يفي باحلاجة ويدفع املفسدة

أسامة أبوالسعود

الفتوى بــوزارة األوقاف  أصدرت هيئة 
والشؤون اإلسالمية فتوى رقم ١٣ هـ -٢٠٢٠م 
أكدت فيها انه يجوز فتح عدد من املساجد ألداء 
صالة اجلمعة بالقدر الذي يفي باحلاجة ويدفع 
املفسدة ويحقق االلتزام باالحتياطات املوصى 
بها من اجلهات الصحية املختصة وتقدير ذلك 

يعود للمسؤولني على املساجد.

وجاء في نص الفتوى الذي حصلت «األنباء» 
على نسخة منها انه يجوز فتح عدد من املساجد، 
بالقدر الذي يفي باحلاجة، ويدفع املفســدة، 
ويحقق االلتزام باالحتياطات املوصى بها من 
اجلهات الصحية املختصة، وتقدير ذلك يعود 
للمسؤولني على املساجد، على أن يعود الوضع 
إلى ما كان عليه - وفق اللوائح املعمول بها في 
هذا الشــأن - حال عودة األمور إلى ما كانت 

عليه قبل الوباء.
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