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مجلس الوزراء يلغي قرار إنشاء محطة الدبدبة لتوليد الكهرباء

تكثيف توزيع األضاحي داخليًا

إعــان عــدد من املستشارين نيتهم تقدمي استقالة 
جماعية بسبب سياسة اإلحال يعتبر لي ذراع للحكومة 
ومحاولة إلجبارها على إيقاف هذه السياسة .. وحسب 
املثل املصري املشهور الذي يقول »بركة يا جامع« نقول 

لهم املثل الكويتي حيا الله من زار وخفف .. 
الــفــرص قــد ال تتكرر لاستعانة باملتميزين من 
أبناء البلد من املتخصصني أو من املتقاعدين للعمل 
كمستشارين .. لألسف هناك قطاع من القيادات اإلدارية 
يثقون بالغريب أكثر مــن املــواطــن خــوفــاً مــن كشف 
»خمالهم« .. طال الزمن أو قصر »ما يحك ظهيري إال 

ظفيري« 

بني السطور

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
ــس الصالح متابعة  الــدولــة لــشــؤون مجلس الــــوزراء أن
املجلس آخر املستجدات على الصعيدين العاجي والوقائي 
واخلدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار 
فيروس كورونا املستجد ، وقرر تكليف كل من وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسامية ، بلدية الكويت ، والهيئة العامة للغذاء 
والتغذية إلعداد تصور شامل لتجنب االزدحام أثناء عملية 
ذبح وتوزيع األضاحي خال أيــام عيد األضحى ومراعاة 
تنفيذ االشتراطات الصحية في هذا الشأن.، وتكليف وزارة 
الشؤون االجتماعية بالتعميم على اجلمعيات واللجان 
اخليرية واجلهات املعنية باحلد من توزيع األضاحي خارج 

دولة الكويت وتكثيف عمليات توزيعها داخليا.
وقــرر مجلس الـــوزراء في اجتماعه أمــس إلغاء قــراري 
مجلس الـــوزراء بشأن مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة 
محطة الــدبــدبــة لتوليد الــكــهــربــاء بــالــطــاقــة الشمسية 
الكهروضوئية للقطاع النفطي الكويتي وذلك نظرا للظروف 
الراهنة التي مير بها العالم أجمع من تفشي لفيروس كورونا 

املستجد وأثرها على األسواق النفطية واملالية العاملية .

احل���ك���وم���ة ت�����درس ح���ل���واًل ل��ت��م��وي��ل 
عجز امليزانية
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الغامن: تأجيل جلسة اليوم إلصابة 
األمانة  وموظفي  ال��ن��واب  م��ن  ع��دد 

بفيروس كورونا  
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جتربة  توفير  هدفنا  اخل��اط��ر:  ناصر 
استثنائية للمشجعني خالل مونديال 

2022 قطر 

لبنان يسعى  إلصالح عالقاته بالعرب عبر الكويت

استقبل أمس سمو الشيخ صباح 
ــس مــجــلــس الـــــوزراء  ــي اخلـــالـــد رئ
وبحضور وزيــر اخلارجية الشيخ 
الدكتور أحمد ناصر احملمد في قصر 
السيف مبعوث رئيس اجلمهورية 
اللبنانية مدير عام املديرية العامة 

لألمن العام اللبناني اللواء عباس 
ابراهيم

وفي هذا الصدد أوضحت وكالة 
أنباء املركزية اللبنانية أن لبنان 
الرسمي يبني آمـــاال على الــزيــارة 
التي قد يتمّخض عنها في املستقبل 

دعــٌم ما، لبيروت التي متر بظروف 
صعبة، دعم قد يتخذ أكثر من شكل.

ــــق مـــصـــادر »املـــركـــزيـــة«،  ووف
فالرئيس عون ال يتوّقع دعما سريعا، 
ال ماليا وال استثماريا فــي املــدى 
املنظور، بل ان الهدف االول للزيارة 

هو العمل على اعادة مّد اجلسور بني 
بيروت والكويت، مبا متّثله عربيا 
وخليجيا، كدولة لطاملا لعبت دورا 
في تبريد النزاعات واملواجهات في 

املنطقة.  

سمو رئيس الوزراء يستقبل مبعوث الرئيس اللبناني

1 82 6666 5082 6666

تركيا: تسليم سرت واجلفرة
ل�»الوفاق« شرط لبدء محادثات

أنقرة حتث الوفاق على رفض وقف إطاق النار

»املرئي واملسموع«.. احلبس فقط 
عند املساس بالذات اإللهية

وافقت جلنة شــؤون التعليم 
والثقافة واإلرشــاد في اجتماعها 
ــات قــانــونــي  ــدي ــع ـــس عــلــى ت أم
ــي  ــرئ ــنــشــر وامل املــطــبــوعــات وال
واملــســمــوع، ونــاقــشــت عـــددا من 

القضايا التعليمية. 
وقـــال رئــيــس اللجنة النائب 
د.عـــودة الــرويــعــي فــي تصريح 
مبجلس األمة >مت التصويت على 
تعديات القانونني بشكل نهائي 
وسيتم تزويد وزير االعام محمد 

اجلبري بنسخه من التعديات 
حتى يــبــدي ماحظاته عليها، 
وأوضـــح ان اللجنة انتهت الى 
الغاء عقوبة احلبس فيما دون 
ــذات اإللــهــيــة، ومع  ــال املــســاس ب
تنظيم ذلك في نطاق ضيق ووفق 
محاذير معينة، مؤكدا ان > اللجنة 
وافقت على الغاء كل ما يشوب 
الــقــانــون اخلـــاص باملطبوعات 

والنشر 

1000 مسجد تشهد 
17 اجلاري صالة اجلمعة 

أعلن وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية م. فريد 
عمادي رفــع اإليقاف املؤقت عن صــاة اجلمعة في أكثر 
من 1000 مسجد في جميع احملافظات في الباد وذلك 
اعتباراً من يوم اجلمعة املقبل املوافق 17 يوليو اجلاري مع 

استمرار إغاق مبردات ودورات املياه.
وأوضح عمادي في تصريح صحافي أمس اتخاذ الوزارة 
ــراءات الوقائية، والتدابير االحترازية الازمة  كافة اإلج
لعودة صاة اجلمعة من حيث تهيئة املساجد الستقبال 
املصلني وذلك من خال التعقيم ووضع العامات اإلرشادية 
وامللصقات التوعوية واتخاذ كافة الوسائل الازمة لتحقيق 

التباعد االجتماعي وغيرها من الضوابط الازمة .

ــا وزيــر اخلــارجــيــة التركي  دع
مـــولـــود تـــشـــاووش أوغـــلـــو إلــى 
ــرت واجلــفــرة  ضـــرورة تسليم س
حلكومة الــوفــاق الليبية، مؤكدا 
أن االســتــعــداد لعملية عسكرية 

مستمر. 
ــي تــصــريــح له  ــو ف ــل ـــال أوغ وق
امــس، إن اإلعــان عن وقف إطاق 
النار في ليبيا اآلن، لن يكون في 
مصلحة حكومة الوفاق الليبية، 
مضيفا أن تسليم املدينتني حلكومة 
الوفاق شرط أساس لوقف إطاق 

النار والبدء مبحادثات سياسية.
وأكـــد أن الــســيــاســة التركية 
بـــخـــصـــوص شـــــرق املــتــوســط 
والتنقيب عن الغاز والنفط هناك 

ثابتة ومعلنة، 

»اجلمارك«: ال رسوم على 
100 دينار البضائع األقل من 

قررت االدارة العامة للجمارك 
الكويتية أمــس اعــفــاء البضائع 
ـــواردة الــى الــبــاد بقيمة 100  ال
دينار كويتي أو أقل  من الرسوم 

اجلمركية.
وقــالــت مــديــرة ادارة املكتب 
الــفــنــي ب)اجلـــمـــارك( ورئيسة 
جلنة تقصي احلقائق اخلاصة 
ــوم الــبــريــد الــســريــع منى  ــرس ب
الرشيدي ان االدارة اصدرت هذا 
االعــفــاء بالتعليمات اجلمركية 

رقم )2020/94( وفق ضوابط 
وشروط محددة.

وافـــادت الرشيدي ان القرار 
يــاتــي بــنــاء على توصية جلنة 
ــق( واســتــنــادا  ــائ ــق )تــقــصــي احل
للقانون )2013/42( باملوافقة 
ــــة الــكــويــت  ــام دول ــم ــض عــلــى ان
التفاقية )كيوتو( املعدلة وامللحق 
العام دون االخال بكافة القوانني 

السارية في

25 باملئة تخفيضًا في 
ميزانية »نفط الكويت«

اعلنت شركة نفط الكويت حتقيقها انخفاضا بنحو 
25 في املئة في ميزانيتها الرأسمالية ضمن خطتها 
اخلمسية واتخاذها خطوات أخــرى لترشيد املوازنة 
التشغيلية للعام املالي 2021/2020 بخفضها قرابة 
18 باملئة بغية االسهام في تأمني االستقرار للمالية 

العامة للدولة.   
واكــــدت الــشــركــة حــرصــهــا عــلــى تنفيذ خطتها 
ــى احملافظة على الطاقة  االستراتيجية الــرامــيــة إل
اإلنتاجية ورفعها من خال تنفيذ سلسلة من املشاريع.   

بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

اأ�سرة جريدة تتقدم 

عائلــة النا�سـي

لوفاة املغفور له باإذن اهلل 

اإبراهيم اخلريف النا�سي خالد 

�سائلني العلي القدير اأن يتغمد الفقيد

بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته

ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب موؤمنة بالق�ساء والقدر
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