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املرحلة املقبلة ستشهد تطبيق اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد

النمش: »نزاهة« ستحيل »تطاير احلصى« و»األمطار « إلى النيابة

طبول احلرب التي يقرعها عميل الفرس في 
لبنان »نصر الــات« هي جــزء من املسرحية 
القادمة إلشعال لبنان وفلسطني التي سيتحمل 
تبعاتها األبــريــاء.. رئيس عصابة الصهاينة 
هدد بأن احلــرب ستطال جميع أجــزاء لبنان.. 
ما ذنب العرب في حتمل الصراعات الوهمية 
بني الفرس والصهانية؟.. الفرس ال يحاربون 
وإمنا يستخدمون أذيالهم في فرض مخططاتهم 

التوسعية!!

بني السطور

أكــد رئيس الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد الكويتية )نــزاهــة( املستشار 
عبدالرحمن النمش أن الهيئة ستقوم 
بإحالة قضايا مهمة على الساحة إلى 
النيابة العامة وأهمها قضايا تطاير 
احلصى ومشكلة األمطار التي حصلت 

مؤخراً.
وأضــــاف الــنــمــش بــعــد لــقــائــه سمو 
أمير الباد أن املرحلة املقبلة للهيئة 
مهمة وتتمثل في تطبيق االستراتيجية 

الوطنية ملكافحة الفساد.
وأشار إلى أنه أطلع سموه على خطة 
الهيئة القادمة ومشاريعها خال السنة 
2019 - 2020 مضيفا: “تلقينا كل 
الدعم من سموه في هذا اجلانب وتلقينا 

توجيهاته السامية في هذا املجال«.
وأوضــح أنه أطلع سموه أيضاً على 
خطة الهيئة فــي الباغات وإقـــرارات 

الذمة املالية وسياسة الهيئة في التوعية 
وتثقيف املجتمع خــال الفترة املقبلة 
معربا عن األمل في أن تتقدم الكويت في 

مكافحة الفساد في املرحلة القادمة.
ولفت إلــى موافقة مجلس الــوزراء 
االثــنــني املــاضــي على تشكيل اللجنة 
العليا لاستراتيجية مشيرا إلى أن هذه 
اللجنة ستقود الــــوزارات فــي تطبيق 
االستراتيجية العامة ملكافحة الفساد 

وأن يكون لها أثر كبير في هذا اجلانب.
وذكر أن هذا التطبيق سيستمر ملدة 
سنوات إذ ستدخل الهيئة في كل وزارة 
وتقوم بتبيان مواقع الفساد فيها والعمل 
على حلها مضيفا أنه أطلع سموه كذلك 
على كل األمور املتعلقة بالقضايا التي 

حتقق فيها الهيئة.

تكويت الوظائف القيادية في املكاتب الثقافية باخلارج 

اقتراح نيابي بزيادة احلد األدنى للمعاش 
1200 دينار  التقاعدي إلى 

أعــلــن الــنــائــب صــالــح عــاشــور عن 
تــقــدميــه اقــتــراحــا بــقــانــون لتعديل 
ـــادة 19 مــكــررا مــن األمـــر األمــيــري  امل
بالقانون رقــم 61 لسنة 1976 في 

ـــــدار قـــانـــون الــتــأمــيــنــات  شــــأن إص
االجتماعية وتعدياته، ليكون احلد 
األدنى للمعاش التقاعدي 1200 دينار 

شهريا.

ونــص االقــتــراح على أن يستبدل 
ــادة رقــم 19 مكررا من األمر  بنص امل
األميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976. 
وجاء في اقتراح عاشور: ضماناً حلياة 

كرمية واستقرار معيشي للتقاعد في 
ظل غاء املعيشة املستمر.
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تتصدر املشهد
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الفضل: شركة حكومية خاصة متلك 
حقوق دوري احملترفني

ملشاهدة الصفحات
PDF

تركيا تتوعد بالرد على قتلة الدبلوماسي في »أربيل«

عناصر من الشرطة أمام املطعم الذي وقع فيه احلادث

تعهدت الــرئــاســة التركية، 
األربعاء، بالرد على حادثة مقتل 
الدبلوماسي التركي في أربيل. 
وجــاء ذلــك فــي تغريدة نشرها 
املتحدث باسم الرئاسة التركية، 
إبراهيم قالن، عبر حسابه في 

تويتر.
ــرد  وأكـــد قــالــن أنـــه سيتم ال
بالشكل الازم على هجوم أربيل 
ــدأت  الــشــنــيــع، وأن الــتــدابــيــر ب
للعثور على مرتكبيه، نقا عن 

وكالة أنباء األناضول.
ــن “جهود  ــرة ع ــق وأعــلــنــت أن
مشتركة” مع السلطات العراقية 
لضمان اعتقال منفذي هجوم 

أربيل.

6 مايني  »اجلمارك« تضبط 
حبة »تنباك« في ميناء الشويخ

متكن رجال اجلمارك في ميناء الشويخ من إحباط محاولة 
تهريب نحو 6 مايني حبة تنباك بعد مخاطبة وزارة الصحة 
ممثلة في إدارة الصحة املهنية والتي أكدت على أن هذه املادة 

محظورة.
وقالت اإلدارة في بيان صحافي إن مدير عام اإلدارة العامة 
للجمارك باإلنابة أسامة الرومي وبعد تلقيه اخطاراً من نائب 
املدير العام لشؤون املنافذ الشيخ فيصل العبدالله الصباح، وجه 
بالتحفظ على املــواد املضبوطة وهي واردة من دولة خليجية 

متهيداً التخاذ اإلجراءات القانونية بحق الشركة املستوردة.
من جانبه، قال عضو جلنة اإلعام اجلمركي مراقب التفتيش 

واالستيداع مبيناء الشويخ مساعد احلليلة،

أكد أن الواقع العربي يشهد تطورات مهمة وخطيرة سياسيًا وأمنيًا

اجلبري يدعو إلى توحيد اجلهود 
اإلعامية العربية 

»األوقاف« لألئمة 
واخلطباء واملؤذنني: 

التزموا مبيثاق املسجد
األوقاف والشؤون اإلسامية املساعد 
لقطاع املساجد إبراهيم اخلزي تعميماً 
إدارياً يقضي مبطالبة األئمة واخلطباء 
واملــؤذنــني بــضــرورة اإللــتــزام مبيثاق 
املسجد والبعد عــن طــرح كــل مــا يثير 

الشقاق واخلاف بني الناس.
وطــالــب التعميم اإلداري الصادر 
األئمة واخلطباء واملؤذنني بالبعد عن 
تناول املسائل السياسية في اخلطب 
والدروس واحملاضرات واحلرص على 
استخدام وسائل التواصل اإلجتماعي 
ــي نــشــر تــعــالــيــم اإلســــام السمحة  ف
ــدال  ــت واملنبثقة مــن الــوســطــيــة واإلع
باإلضافة إلى دعــوة الناس إلى وحدة 

الصف واحملبة واأللفة ونبذ الفرقة.

إيران ترفض التفاوض حول 
برنامجها الصاروخي الدفاعي

 
ــاء، تقارير تتحدث عن  ــع نفت السلطات اإليــرانــيــة، األرب
استعدادها للتفاوض حول برنامجها الصاروخي، مؤكدة أن 

برنامجها الصاروخي الدفاعي “غير قابل للتفاوض إطاًقا«.
ــك بحسب مــا نقلت وكــالــة أنــبــاء “إرنا” احمللية  وجــاء ذل

)رسمية( عن بيان صادر عن ممثلية إيران لدى األمم املتحدة.
وذكر البيان أن إيران “تفند استنباط وكالة أنباء أسوشييتد 
برس من تصريحات وزير اخلارجية محمد جواد ظريف، خال 

املقابلة التي أجرتها معه قناة إن بي سي«.
وأضـــاف البيان: “وزير اخلارجية )ظــريــف( كــان قــد قال 
إن أرادت الــواليــات املتحدة التحدث حــول الصواريخ فعليها 
ابتداء وقف بيع األسلحة التي تشمل صواريخ أيضا حلكومات 
املنطقة«. وتابع: “إال أن الوكالة األمريكية فّسرت هذه اجلمل 
على أساس أنها تعّبر عن رغبة إيران بالتفاوض حول برنامجها 

الدفاعي الصاروخي«.

)طالع صفحة 2(سمو األمير خال استقباله املستشار عبدالرحمن النمش

أكد وزير اإلعام ووزير الدولة لشؤون 
الشباب محمد اجلبري احلاجة إلى توحيد 
اجلــهــود اإلعــامــيــة العربية فــي كــل مكان 
وبــكــافــة الــوســائــل اإلعــامــيــة التقليدية 
واجلديدة »على نحو يتفق والهوية الثقافية 

والدينية ملجتمعاتنا بجميع روافدها«.
وأضاف اجلبري أمس على هامش ترؤسه 
وفد الكويت في الدورة الـ 50 ملجلس وزراء 
االعام العرب بالقاهرة، أن الواقع العربي 
يشهد تطورات غاية في األهمية واخلطورة 
على املستويني السياسي واألمني »ما يفرض 
علينا ابتكار أفكار خاقة لتطوير آليات 
االعام التابعة جلامعة الدول العربية مبا 
ميكنها من نقل قضايا العالم العربي للعالم 

اخلارجي بصحيح القول وقوة املنطق«.

وقال: إننا مطالبون بتعاون اعامي أوثق 
وكامل وصريح يكون أكثر حرصا على وحدة 
الصف العربي وتصحيح مسار الفكر الثقافي 
واالعامي داخل دولنا في املقام األول والعمل 
على حتسني صورة العرب وتأكيد أنهم دعاة 

سام وناشرون للفضيلة والتسامح.
ولــفــت إلـــى أن لـــدى الــكــويــت “جتربة 
فريدة ورائدة في مجال نشر ثقافة السام” 
موضحا أن )مؤسسة عبد العزيز سعود 
البابطني الثقافية( وهي إحــدى مؤسسات 
املجتمع املــدنــي الكويتية “الرائدة” في 
مجاالت الثقافة والفنون واآلداب نظمت 
املنتدى العاملي لثقافة السام في مقر محكمة 
ــاي بهولندا العام  الــعــدل الدولية فــي اله

احلالي.

)طالع صفحة 4(
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