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نواب أكدوا أنها ظاهرة إيجابية ويجب أال تكون مؤقتة 

»غسيل املشاهير« يستنفر »التحريات املالية«

  حتــرش مــا يسمى حــزب الشيطان بالكيان 
الصهيوني، يأتي بــأوامــر من أســيــاده في طهران 
لتخفيف الضغط الــذي ميارسه الكيان على إيران 
من قصف مستمر على مواقع تصنيع أسلحة الدمار 
الشامل .. لعبة مكشوفة ميارسها السيئ حسن على 
حساب لبنان الذي يواجه املصائب جراء تفشي وباء 
كورونا وتوقف العمل في معظم مدنه باإلضافة إلى 
توقف قطاع السياحة، األمــر الــذي دفع مندوبيهم 
إلــى البحث عن مساعدات من دول اخلليج .. بدالً 
من إدخال لبنان في نفق مظلم، وإضاعة املاليني في 

احلرب نيابة عن إيران، أنفقها في مساعدة بلدك !

بني السطور

اتسعت دائـــرة غسيل األمـــوال أو مــا يعرف بـ«غسيل 
املشاهير« لتشمل أحد عشر ناشطا من نشطاء السوشيال 
ميديا ، ووفق »مصادر« فإن العدد مرشح للزيادة ، خاصة 

وأن الكثيرين منهم حتت مجهر املراقبة املالية منذ فترة .
وفي هذا السياق اوضح احتاد مصارف الكويت أن البنوك 
الكويتية ملتزمة بالقانون وتراقب وتتابع أي عمليات غير 
اعتيادية في حسابات العمالء ويتم ابالغ وحدة التحريات 

املالية حول أي حتويالت مشبوهة.
من جانبه قال النائب محمد الدالل إن تكرر قيام السلطات 
املختصة بضبط عصابات أو شخصيات مرتبطة بجرائم 
غسل أمــوال أو بجرائم االجتــار بالبشر واإلقامات ظاهرة 
إيجابية كبيرة وخطوة في االجتــاه الصحيح تشكر عليها 
احلكومة واالجهزة االمنية، مضيفا : املهم جدا أال تكون مؤقتة 

وان تكون سياسة دائمة.
بدوره قال النائب د.عبدالكرمي الكندري إن حتويل متهمي 
قضية الصندوق املاليزي للنيابة والقضايا األخرى إجراء 
حتمي كونها جرائم غسيل أمــوال، لكن بسبب حجمها فقد 
صاحبتها جرائم فساد تستوجب على احلكومة التحقيق 
وإحالة املتسترين عليها لسنوات ابتداء من اخلارجية والبنك 

املركزي ووحدة التحريات حتى أمن الدولة.
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إثيوبيا تعلن ملء سد النهضة ..
ومصر تطلب إيضاحًا رسميًا

صور باألقمار الصناعية توضح بدء ملء خزان سد النهضة

»الشؤون«.. إحالة وكيل 
مساعد وموظف وافد للنيابة

قالت وزيــرة الدولة للشؤون 
ـــرة الشؤون  االقتصادية ووزي
االجتماعية مــرمي العقيل أمس 
انــهــا أحــالــت وكــيــال مساعدا في 
ــؤون« وموظفا وافـــدا الى  ــش »ال
النيابة العامة بناء على نتائج 
حتقيق خاص باستعمال أوراق 
ـــام رســمــيــة بــشــكــل غير  ـــت واخ

قانوني.
واضــافــت العقيل أنها قدمت 
ــى النائب الــعــام بشأن  بــالغــا ال
ـــف وافــــد  ـــوظ ـــام م ـــي واقــــعــــة ق

باالستيالء على أوراق فارغة 
عليها شــعــار وزارة الــشــؤون 
ــم الـــــوزارة  ــت االجــتــمــاعــيــة وخ

اخلاص بالسجل العام.
وأوضحت أنها أصــدرت قرارا 
بإيقاف وكيل مساعد عن العمل 
للمصلحة العامة بعدما إحالته 
الــى النيابة العامة أيضا على 
خلفية مــا ورد فــي نتائج جلنة 
التحقيق التي مت رفــع تقريرها 
النهائي الى النيابة العامة التخاذ 

إجراءاتها في هذا الصدد.

»الصحة« تسمح لعامليها 
بإجازة دورية.. وفق شروط

سمحت وزارة الصحة أمس لعامليها بالتمتع بإجازة 
دوريــة، وذلــك بني الفترة من 19 يوليو حتى 1 أكتوبر 
ـــ 6 أشهر  شــرط عــدم متتعهم بــإجــازة دوريـــة خــالل ال

السابقة وفقا لضوابط وشروط.
وشملت الضوابط أال تزيد مدة اإلجازة على 14 يوما، 
وفي حال قضاء اإلجــازة خارج البالد تطبق اشتراطات 
الصحة العامة واإلدارة الفنية اخلاصة باحلجر املنزلي 
املتعلقة بالعاملني بالقطاع الصحي. وشملت الضوابط 
أن يقوم املسؤول املباشر املختص بتنسيق االجــازات، 
بحيث ال تزيد نسبة العاملني املتمتعني باإلجازة على 15 
% من القوى العاملة في أي فترة مع مراعاة احتياجات 

العمل وعدم تأثر أداء اخلدمة في مركز العمل.

 أعلن وزيــر الــري اإلثيوبي، سيليشي 
بيكيلي أمــس البدء في عملية تعبئة سد 
النهضة، رغم تعثر االتفاق مع كل من مصر 
ــودان حــول املــشــروع املثير للجدل  ــس وال
بسبب مــخــاوف مــن تــأثــيــره على حصة 

البلدين.
وأوضح بيكيلي، في تصريح صحفي، 
أن هذه املرحلة التي وصل إليها سد النهضة 
في إثيوبيا، متكن من بدء عملية التخزين 

األولي املقدر بـ4.9 مليار متر مكعب.
ــار الوزير اإلثيوبي إلــى أن بالده  وأش
حتفظت على بعض النقاط، مضيفا أن 
عمليتي بناء وتعبئة سد النهضة تسيران 

بشكل طبيعي.
من جانبه أعلن املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية املصرية، أن مصر طلبت إيضاحا 
رسميا عاجال من احلكومة اإلثيوبية بشأن 

مدى صحة بدء ملء خزان سد النهضة.

ال خروجية لسفر املعلمني ..
وجتديد اإلقامة »أون الين«

أعلنت الوكيل املساعد لقطاع الشئون 
ــوزارة  اإلداريـــة والتطوير اإلداري ب
التربية رجاء بوعركي عن إطالق خدمة 
جتديد اإلقامة على الصفحة الرسمية 
للوزارة وذلك بالتعاون مع إدارة نظم 

املعلومات اعتباراً من أمس.
ودعـــت بــوعــركــي جميع موظفي 
ــن انتهت  ــن مم ــدي ــواف ــن ال الـــــوزارة م
إقامتهم أو على وشك اإلنتهاء التقدم 
بطلب جتديد اإلقامة على موقع الوزارة 

الرسمي. من جانب اخر كشف مصدر 
أمني عن صدور قرار بالسماح ملعلمي 
وزارة التربية بالسفر وأسرهم دون 

إذن ابتداء من أمس. 
وأوضــح املصدر أن جميع العاملني 
في اجلهات احلكومية لن يسمح لهم 
مبغادرة البالد إال بإذن سفر رسمي من 
اجلهة التي يعملون بها عدا املعلمني مت 
استثناؤهم من إذن السفر ويحق لهم 

مغادرة البالد بكل سهولة ويسر.

7 سفن إحتراق 
في ميناء بوشهر 

ــة اجلــمــهــوريــة اإلســالمــيــة  ــال ذكـــرت وك
اإليرانية لألنباء »إرنا«، أن النيران اشتعلت 
في ثــالث سفن على األقــل في ميناء بوشهر 
بجنوب إيران. ومنذ أواخر يونيو وقعت عدة 
انفجارات وحرائق حــول منشآت عسكرية 

ونووية وصناعية في إيران.
وأعلنت إيــران أن النيران أتت على سبع 

سفن على األقل في حريق ميناء بوشهر.
وقالت، وفقا لوكالة تسنيم، أن ال ضحايا 

في حريق امليناء بوشهر.

الكويت  تدرج شخصني و4 كيانات كجماعات إرهابية
ــي وزارة  ــؤول ف ــس قـــال مــصــدر م
اخلارجية أمس إنه ضمن إطار جهود 
دولــة الكويت فــي مكافحة اإلرهــاب 
وجتفيف منابعه قــررت جلنة تنفيذ 
ــرارات مجلس األمــن الصادرة حتت  ق
الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة 
ـــاب ومنع  واملتعلقة مبكافحة اإلره

انتشار أسلحة الدمار الشامل إدراج 
ــات وشــخــصــني اثــنــني  ــان ــي أربـــعـــة ك

كجماعات إرهابية.
وأضــاف املصدر أنــه مت اتخاذ هذا 
اإلجراء بالشراكة مع الواليات املتحدة 
ــارك ملركز  ــش األمــريــكــيــة الــرئــيــس امل
استهداف متويل اإلرهــاب مع اململكة 

العربية السعودية بــاإلضــافــة إلى 
جميع أعضاء مركز استهداف متويل 
اإلرهـــاب وهــم دولــة الكويت ومملكة 
البحرين وسلطنة عمان ودولــة قطر 

ودولة اإلمارات العربية املتحدة.
ــذه اإلجــــراءات تعد  وأوضـــح أن ه
استكماال للجهود التي يتخذها املركز 

الستهداف متويل اإلرهـــاب كما أنها 
ــرص دولـــة الكويت  تــأتــي مــؤكــدة ح
والدول األعضاء على تعميق الشراكة 
مع الواليات املتحدة األمريكية لقمع 
متويل اجلماعات اإلرهابية التي تشكل 
تهديدا ملصالح وأمــن الــدول األعضاء 

في املركز.


