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تأجيل اجتماع الحكومة بشأن تعديل «الكشوف االنتخابية» و«مرسوم الدعوة» إلى نهاية األسبوع

الحكم ..للجنة فحص القيود

املزرم :سمو رئيس الوزراء يحترم «فصل السلطات» ..ولم يعقد لقاء مع أعضاء املحكمة الدستورية

مصادر حكومية« :في التأني السالمة» منهج التعامل مع الحالة االنتخابية املقبلة ..مازال الوقت متاحًا
كتب الفي النبهان
وعبداهلل المجادي

تترقب ال�س��اح��ة السياسية غ��دا االرب�ع��اء
او بعد غد على احر من الجمر بعد ارجاء
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء اج �ت �م��اع��ه األس �ب��وع��ي
الذي كان من املقرر عقده امس الى نهاية
االسبوع ،والذي من املنتظر ان يضع فيه
ال �ن �ق��اط ع�ل��ى ال �ح��روف ب �ش��أن ال�ت�ص��وي��ت
وت�ع��دي��ل ج� ��داول ال�ن��اخ�ب��ني وف ��ق السجل
املدني بمرسوم قانون.
ال� ��ى ذل� ��ك ن �ف��ى ال �ن ��اط ��ق ال ��رس �م ��ي ب��اس��م
الحكومة رئيس مركز التواصل الحكومي

طارق املزرم ما يتم تداوله عن طلب رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف
عقد لقاء مع أعضاء املحكمة الدستورية،
م��ؤك��دا أن م��ا نشر ف��ي بعض الحسابات
االخ � �ب� ��اري� ��ة ح � ��ول ه � ��ذا االم � � ��ر ال أس� ��اس
ل ��ه م ��ن ال �ص �ح��ة ،وم � �ش� ��ددا ع �ل��ى اح �ت ��رام
س �م��و رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ل�ل�م�ب��ادئ
ال��دس �ت��وري��ة وال �ف �ص��ل ب��ني ال�س�ل�ط��ات مع
تعاونها.
وك�ش�ف��ت م �ص��ادر مطلعة ل� � «ال �ن �ه��ار» أن
ت��أج�ي��ل اج �ت �م��اع ال�ح�ك��وم��ة ج ��اء ان�ت�ظ��ارا
ل�ل�ت �ق��ري��ر ال � ��ذي س �ت �ص��دره ل �ج �ن��ة فحص

دندرة

G.P.S

الرئيس ترامب أمام القضاء بتهمة
االحتيال ...تحولت الديموقراطية
الغربية لـ ...ديموقراطية شرق
أوسطية !
دندرجي

العراق 1754 ...متهمًا بالفساد
بينهم  60وزيرًا  ...أفضل
محاربة للفساد  ...أن ُيمنع قبل
حدوثه !
تائه
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يضم سينما مفتوحة ومواقع ألصحاب املشروعات الصغيرة

مشروع «الصبية الترفيهي»
في مراحله النهائية
كتب علي الفرحان

قال املدير العام للصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة عادل
الحساوي إن مشروعي «الصبية» و«منتزه الوفرة» وصال الى املراحل النهائية للموافقات
من الجهات املعنية بالدولة على اعتبار أن ه��ذه املشروعات تحتاج إل��ى تعاون وتنسيق
مع الهيئة العامة لشؤون ال��زراع��ة وال�ث��روة السمكية حيث سبق وان كلف مجلس ال��وزراء
«املشروعات الصغيرة» تجهيز مساحة مؤقتة في «الصبية» لشاحنات الوجبات السريعة
وإن�ش��اء سينما س�ي��ارات مفتوحة .وق��ال في تصريح له ام��س :إن الصندوق ساعد في حل
أزم��ات  132مشروعا واجهت أزم��ات خ��الل جائحة فيروس كورونا «ك��وف�ي��د .»19-وأض��اف

02#

مرشحو «فرعية الثانية»..
تركوا ناخبيهم
يواجهون القضاء!
قررت النيابة العامة استمرار حبس  5متهمني
في االنتخابات الفرعية التي اجريت في الدائرة
االنتخابية الثانية إلى غد األربعاء الستكمال
التحقيقات.
واب �ل��غ م �ص��در «ال �ن �ه��ار» أن  4متهمني آخ��ري��ن
في القضية قاموا بتسليم أنفسهم إل��ى وزارة

ُ
ِّ
يوم الجنائز ..مصر تشيع ضحايا «أبو سيفني»
إيران :تطور جديد في مسار توثيق
العالقات مع الكويت
طهران« -كونا» :أكد املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية
ناصر كنعاني امس أن العالقات اإليرانية -الكويتية تشهد
«ت�ط��ورا ج��دي��دا» بعد وص��ول السفير الكويتي الجديد الى
العاصمة طهران ،فيما اكدت الجمهورية االسالمية من جهة
ثانية وج��ود «ارضية متقدمة نسبيا» لتوقيع اتفاق نووي
مع الغرب.
وق��ال كنعاني ف��ي مؤتمر صحافي إن ثمة «ت �ط��ورا جديدا
ف��ي م�س��ار توثيق ال�ت�ع��اون وال�ع��الق��ات االي��ران �ي��ة -الكويتية
حيث وصلت العالقات الدبلوماسية الثنائية ال��ى مستوى
السفراء» ،مبينا ان العالقات بني البلدين «كانت دائما ودية
ومبنية على االحترام املتبادل» .وأعرب عن اعتقاده ان هذه
الخطوة «ممكن أن تمهد األرضية لالرتقاء بمستوى التعاون
املشترك بني إيران والدول املجاورة لها في املنطقة».
وكان السفير الكويتي الجديد لدى طهران عبد الله املنيخ قد
قدم اوراق اعتماده الى وزير الخارجية اإليراني حسني أمير

قبول الطلبة األجانب
بالجامعة على نفقتهم الخاصة
أع� �ل� �ن ��ت ج ��ام� �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت أم� � ��س ب� � ��دء ت �ق��دي��م
ط�ل�ب��ات ال�ت�ح��اق الطلبة األج��ان��ب املقيمني في
ال � �ب ��الد م ��ن م ��واط� �ن ��ي دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
خريجي ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة ال��راغ�ب��ني ب��ال��دراس��ة
ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة ع �ل��ى ن �ف �ق �ت �ه��م ال� �خ ��اص ��ة وذل ��ك
خ � � ��الل ال � �ف � �ت� ��رة م � ��ن  21ح � �ت ��ى  27اغ �س �ط��س
ال �ح��ال��ي .وق ��ال األم ��ني ال �ع��ام ل�ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت
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«الشؤون» :لم نسند
«العالقات» لشركة متخصصة
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م�ش�ك�ل��ة ان �ق �ط��اع ال�خ��دم��ة
ال �ه ��ات �ف �ي ��ة ع� ��ن ض��اح �ي��ة
ع �ب��دال �ل��ه ال� �س ��ال ��م الت � ��زال
قائمة حتى اللحظة ،رغم
م� �ض ��ي أس � �ب ��وع� ��ن ع �ل��ى
إط��ال�ت�ه��ا ب��رأس �ه��ا مطلع
أغسطس الحالي.
وم ��ع ان م�ط��ال�ب��ات ع��دي��دة
وج�ه��ت ال��ى وزي ��رة ال��دول��ة
ل �ش��ؤون ال�ب�ل��دي��ة ووزي� ��رة
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات د .رنا
الفارس بأهمية االسراع في اصاح الخلل ،والقضاء على
اسبابه فإن االمر بقي على ما هو عليه ،انقطاع الهواتف
وس �خ��ط م��ن ق�ب��ل امل��واط �ن��ن ال��ذي��ن ت��أث��رت مصالحهم،
وتعطلت بعض اعمالهم ،وتوقف الكثير من معاماتهم،
خصوصا تلك املرتبطة بخدمات شبكة االنترنت التي
تأثرت سلبًا بانقطاع الهواتف االرضية.
وقد تلقت «النهار» عددا من الشكاوى واملناشدات دعا
ف�ي�ه��ا امل��واط �ن��ون ال ��وزي ��رة ال �ف��ارس ال ��ى وض ��ع ح��د لتلك
املشكلة ،موضحن ان��ه م��ن غير املقبول ان تستعصي
ع�ل��ى ال �ع��اج ط ��وال اس�ب��وع��ن ك��ام�ل��ن م��ع وج ��ود ك��وادر
وطنية متخصصة قادرة على اعادة االمور الى نصابها
في اقصر وقت ممكن.
وق��ال��وا ف��ي ش�ك��اواه��م ان ال��وزي��رة رن��ا ال �ف��ارس معروفة
بحرصها ال�ب��ال��غ على س��رع��ة االن �ج��از ،وع�ل��ى النهوض
بمصالح املواطنن ،داعن اياها الى االيعاز بسرعة عاج
تلك املشكلة حتى ال تزداد الخسائر ،وتقل الثقة في قدرة
املؤسسات الحكومية على عاج ازماتها ومشكاتها في
الوقت املناسب.

قائمة «صادمة» ألسماء القتلى ..والجيش بدأ ترميم الكنيسة
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نفت وزارة الشؤون ،صحة ما يتم تداوله ،بشأن
إسناد مهام العالقات العامة إلى شركة خاصة.
وق� � ��ال� � ��ت «ال� � � � �ش � � � ��ؤون» ف� � ��ي ب� � �ي � ��ان ص� �ح ��اف ��ي،
إن ك � ��وادره � ��ا ال��وط �ن �ي��ة ف� ��ي إدارة ال �ع��الق��ات
ال �ع��ام��ة ،ت �ق��وم ب��واج�ب�ه��ا وف ��ق االخ�ت�ص��اص��ات
امل�ط�ل��وب��ة ع�ل��ى ال��وج��ه األك �م��ل ،وض �م��ن اإلط ��ار
ال�ق��ان��ون��ي امل�ت�ب��ع .وذك ��رت أن م��ا ي�ت��م ال�ت��روي��ج

إلى وزيرة االتصاالت..
مع التحية

ال � �ق ��اه ��رة « -ال � � ��وك � � ��االت» :ش �ي �ع��ت م�ص��ر
ض�ح��اي��ا ال �ح��ري��ق امل� ��روع ف��ي ك�ن�ي�س��ة أب��و
سيفني الذين بلغ عددهم  41قتيال بينهم
 18ط� �ف ��ال ،وب �ي �ن �م��ا ك �ش �ف��ت ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات
األولية عن سبب املأساة فقد أثارت قائمة
ال �ق �ت �ل��ى ال� �ص ��دم ��ة ف� ��ي ال � �ش � ��ارع امل �ص ��ري
الحتوائها على أسماء اطفال وأسر كاملة
ق �ض��ت ف ��ي ح ��ري ��ق ال �ك �ن �ي �س��ة ال �ت ��ي ب��اش��ر
ال �ج �ي��ش ع�م�ل�ي��ات ت��رم�ي�م�ه��ا ب�ت�ك�ل�ي��ف من

الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي.
واع�ل�ن��ت وزارة ال�ص�ح��ة امل�ص��ري��ة أن ع��دد
القتلى في الحريق الذي ّ
شب في الكنيسة
الواقعة بمنطقة إمبابة التابعة ملحافظة
الجيزة في القاهرة الكبرى بلغ  41قتيال
ب �ي �ن �ه��م أط � �ف� ��ال ،إض ��اف ��ة إل � ��ى إص ��اب ��ة 12
شخصا.
وق� ��ال� ��ت ال� � � � ��وزارة ف� ��ي ب� �ي ��ان إن ال ��وف �ي ��ات
ج��اءت بسبب االخ�ت�ن��اق نتيجة لتصاعد

الدخان الكثيف للحريق وتدافع الضحايا
أث�ن��اء محاولتهم ال �ه��روب ،مشيرة ال��ى أن
ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات اك� ��دت ب ��دء ال �ح��ري��ق م��ن اح��د
اجهزة التكييف نتيجة ماس كهربائي.
ُ
وشيع  20من ضحايا الحريق مساء األحد
فيما قال املتحدث باسم الكنيسة املصرية
إن جثامني الضحايا ستشيع على دفعتني
م ��ن ك�ن�ي�س��ة ال � �ع� ��ذراء وامل� � ��الك ف ��ي منطقة
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 5.37ماليين دينار أرباح
«كيبكو» في النصف
األول بارتفاع نسبته %68
09#

