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17 اجلاري مجلس الوزراء: صالة اجلمعة باملساجد اعتبارًا من 

تعجيل بإجناز »املطالع«

تطاول بعض املغردين املأجورين على الكويت 
ــز عزتنا، لم يحدث إال  ــد اجلميع ورم وأميرنا وال
بتوجيه من قبل الكبار في دول متشددة في الرقابة 
على النشر وال متلك شعوبها حرية التعبير .. األمر 

معروف وال ميكن التكتم عليه ..
 .. مغردو الكويت لديهم القدرة واملعلومات التي 
يردون بها ، لكن احلشيمة لوالدنا الذي ربانا على أن 

نحشم بعض اللحى والبعض نحشم أنفسنا عنهم !
نحذر هؤالء من االستمرار بهذا النهج الذي يفرق 
وال يجمع .. ارتقوا ألن الفجور في اخلصومة من 

صفات املنافقني !

بني السطور

قرر مجلس الوزراء أمس تكليف وزير األوقاف والشئون 
اإلسالمية باتخاذ اإلجــراءات الالزمة للسماح بإقامة صالة 
اجلمعة في املساجد بعد توفير كافة الضمانات الكفيلة 
بتطبيق االشــتــراطــات الصحية التي تضعها السلطات 
الصحية، وذلك اعتباراً من يوم اجلمعة املوافق 17 يوليو 
اجلــاري ، وحــث املواطنني واملقيمني على االلــتــزام اجلاد 
والدقيق باالشتراطات الصحية املعتمدة جتنباً النتشار 

العدوى بني املصلني.
كما ناقش مجلس الـــوزراء التقرير الـــدوري املقدم من 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية حول سير العمل على 
ــدول الزمني ملشروع مدينة  ضــوء اخلطة التنفيذية واجل
املــطــالع اإلســكــانــي، واإلجــــراءات التي اتخذتها اجلهات 
احلكومية املعنية بهذا الشأن حتى تاريخ 2020/4/30، 
ـــوزراء تكليف املؤسسة العامة للرعاية  ــرر مجلس ال وق
السكنية بالتنسيق مع اجلهات املعنية لوضع املرئيات 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة الختصار املسار الزمني ملشروع 

مدينة املطالع اإلسكاني وتقليص فترات

أسعار النفط فوق 43 دوالرًا بدعم 
شح اإلمدادات
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وزي���ر »ال��ص��ح��ة« ي��ك��رم »ب��ورح��م��ة« 
ل��ن��ي��ل��ه ج����ائ����زة »ال���ص���ح���ة ال��ع��امل��ي��ة« 

ملكافحة التدخني
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م������ش������اورات ب����ني احل����ك����وم����ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
حكومة  لتشكيل  االنتقالي  واملجلس 

جديدة

400 مسحة ملنتسبي أمن احلدود البرية
ــق املتنقل  ــري ــف ـــام ال ق
الــتــابــع إلدارة الصحة 
الــعــامــة بــعــمــل مسحات 
ــكــشــف عـــن فــيــروس  ــل ل
كورونا املستجد ملنتسبي 
االدارة العامة ألمن احلدود 
الــبــريــة حيث مت عمل ما 
يقارب من 400 مسحة في 
مقر اإلدارة وذلك من ضمن 
جهود إدارة الصحة العامة 
في فحص الفئات املعرضة 

لفيروس كورونا
وأعلنت وزارة الصحة 
ـــن شـــفـــاء 538  ــــس ع أم
إصــابــة ليرتفع إجمالي 
حــاالت الشفاء من املرض 
فــي الكويت إلــى 41001 

متعاف.
كما أعلنت تسجيل 703 
إصــابــات جــديــدة ليرتفع 
ــي عــــدد احلــــاالت  ــال ــم إج
ــبــالد إلــى  املسجلة فــي ال
50644 فيما مت تسجيل 5 
حــاالت وفــاة إثر اصابتها 
باملرض ليصبح مجموع 
ــاة املسجلة  ــوف ـــاالت ال ح

حتى امس 373 حالة.

استمرار فحص الفئات املعرضة لفيروس كورونا

1 82 6666 5082 6666

شهادة »PCR« شرط ألداء احلج هذا العام

سعوديون باملئة  و30  املقيمني  من  احلجاج  من  باملئة   70

»الداخلية«: ال استقبال 
للمراجعني في اإلدارات 
اخلدمية بدون »باركود«

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعالم األمني بوزارة الداخلية 
ـــاإلدارة  ان املــنــصــات الرقمية ب
العامة لتكنولوجيا املعلومات 
حلجز املواعيد املسبقة اخلاصة 
مبعامالت املــراجــعــني الراغبني 
في انهاء معامالتهم قد استقبلت 
)18091( مراجع خــالل الفترة 
ــــك ضــمــن حــرص  ــة وذل ــي ــاض امل
املــؤســســة االمــنــيــة عــلــى صحة 
ــني واملقيمني  ــن ــواط ــة امل ــالم وس

ــروف االستثنائية  ــظ فــي ظــل ال
التي متر بها البالد في مواجهة 
انتشار فيروس كورونا املستجد، 
ــادات الصحية  ــإرش وتطبيقاً ل
الصادرة من الهيئات واملؤسسات 
الطبية فيما يخص تطبيق التباعد 
االجتماعي وارتداء الكمام الواقي.

وتهيب اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعالم األمني باجلميع االلتزام 

باملواعيد مسبقة 

»املالية« تخاطب »القوى 
العاملة« لزيادة امليزانية 

ب�240 مليون دينار
أعلنت وزارة املالية عن مخاطبتها الهيئة العامة 
للقوى العاملة، مبوافقتها على زيادة ميزانية الهيئة لدعم 
العاملني بالقطاع اخلاص املسجلني على البابني الثالث 
واخلامس، مببلغ 240.45 مليون دينار، حيث سيتم 
صرف املبالغ من ميزانيتها للسنة املالية 2020/2021، 
وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء املتضمن املوافقة على 
زيادة ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة لدعم العاملني 

في القطاع اخلاص.
وقالت املالية إنها خاطبت الهيئة العامة للقوى العاملة 
يوم األحد املاضي بهذا الشأن، وان الوزارة بانتظار كتاب 

الهيئة لطلب حتويل املبلغ إلى حسابات املستحقني.

 أعلنت وزارة احلــج والعمرة 
السعودية، أن املعايير الصحية 
ستكون هي احملدد الرئيس الختيار 
حجاج موسم احلج هذا العام ، وأن 
ــة لغير الــســعــوديــني من  ــوي األول
املقيمني داخــل اململكة ستكون ملن 
ال يعانون من أي أمــراض مزمنة، 
وملن لديهم شهادة فحص مخبري 
»PCR« تثبت خلوهم من فيروس 
كــورونــا، ومــن لم يسبق لهم أداء 
الفريضة من قبل، ممن أعمارهم ما 
بني 20 إلى 50 سنة، مع تعهدهم 
بااللتزام مبدة احلجر التي تقررها 
وزارة الــصــحــة قــبــل وبــعــد أداء 

الشعيرة.
ووفقا لوكالة األنباء السعودية 
ـــوزارة أمــس أن  »واس«، قالت ال

نسبة

متديد شهادات اإلعاقة
املنتهية ملدة سنة 

أعلنت الهيئة العامة لشؤون 
ذوي االعــاقــة عــن متــديــد جميع 
شهادات االعاقة املنتهية في عام 
2020 ملــدة سنة كاملة تبدأ من 
تاريخ االنتهاء الفعلي لها دعما 
لالشخاص ذوي االعاقة بسبب 

جائحة كورونا املستجد .
وقالت الهيئة في بيان أمس 
ــرار ال يشمل بعض  ــق ان هـــذا ال
االعــاقــات الــتــطــوريــة باالخص 
من يتوجب حتديد اعاقته وذلك 

لتوجيهه للمدارس املناسبة حيث 
يتم متديدها لفترة اقل.

وافادت ان الهيئة اطلقت رابطا 
الكترونيا على موقعها االلكتروني 
لتمكني املكلفني بالرعاية من طلب 
ارســال شهادات املكلف بالرعاية 
وشــهــادات التخفيف عــن العمل 
»إن وجــدت« املــمــددة إلــى جهات 
عملهم مباشرة من قبل الهيئة دون 
احلاجة ملراجعة صاحب العالقة 

للهيئة. 

تركيا: سنرد عمليًا على 
أي عقوبات أوروبية

لوح وزير اخلارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
أمــس بالرد على اي عقوبات جديدة يفرضها االحتــاد 
االوروبي على بالده بسبب النزاع في منطقة شرق البحر 

املتوسط.
وقال جاويش أوغلو نقال عن وكالة أناضول لالنباء 
»إذا فرضت عقوبات اضافية على تركيا فلدينا أيضا 
خطوات نتخذها على امليدان حتديدا في شــرق البحر 
املتوسط«. وانتقد جاويش اوغلو في مؤمتر صحفي 
مع املمثل األعلى للسياسة اخلارجية واألمنية باالحتاد 

االوروبي جوزيب بوريل في أنقرة 
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