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سمو األمير استقبل مجلس أمناء »نزاهة«: إحالة كل من تثبت عليه التهمة إلى القضاء دون تردد

»كويت جديدة« في مواجهة الفساد

الصراع القائم عبر وسائل التواصل بني مؤيدي 
السياحة في تركيا واملعارضني محتدم بني مدح وذم .. 
تركيا ال تختلف عن أي دولة في العالم تستقبل ماليني 
السواح سنوياً، و يوجد من شعبها الطيب والــردئ ، 
وانطباع البشر عنها حسب نوعية من تتعامل معهم 
.. تستقبل تركيا 50 مليون سائح سنوياً، و لن يفرق 
معها امتناع كم ألف ممن يقاطعونها .. املشكلة أن بعض 
الدول حتول الصراع السياسي إلى مقاطعة مصالح .. 
أكثر الدول إضرارا مبصاحلنا هي أميركا و بعض الدول 

الغربية، ومع ذلك لم نقاطعها ..
جميع املسافرين حتماً سينفقون أمواالً فليجعلوها 

في بطون املسلمني أولى!

بني السطور

أكد سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد متابعة 
سموه بأسف مؤلم ما يبث في بعض وسائل اإلعالم 
والتواصل االجتماعي من إســاءات بالغة واتهامات 
بغير دليل للكويت وإظهاره كأنه صار مرتعا للفساد 
ومالذا له وأنه قد استشرى بني الكويتيني، مما أضر 

ومس بكرامة املواطن وأساء ملكانة الكويت.
وخــالل استقبال سموه لرئيس الهيئة العامة 

ملكافحة الفساد »نــزاهــة« عبدالعزيز عبداللطيف 
اإلبراهيم ونائب الرئيس واألعضاء ، قال سموه إن 
عليكم مسؤولية كبيرة للتصدي لهذي احلملة الظاملة 
واالدعاءات الباطلة وذلك مبضاعفة جهودكم والقيام 
مبهامكم بكل تفان ومهنية وشفافية واضعني نصب 
أعينكم احلزم في تطبيق القانون بالعدل واملساواة 
وتعزيز دور الهيئة في محاربة الفساد بكافة أشكاله 

والكشف عنه وإحالة كل من يثبت عليه تهمة شبهة 
فساد إلى القضاء دون تــردد فوطننا الكويت ولله 
احلمد دولة مؤسسات ودستور يكفل للجميع حق 
اللجوء للقضاء فــي مواجهة شبهات الفساد أو 

التجاوز والتطاول على املال العام.

باللون  تكتسي  ال��ب��ورص��ة  م��ؤش��رات 
األخضر في أولى جلسات األسبوع
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ال���غ���امن: م��ل��ف ال��ت��رك��ي��ب��ة ال��س��ك��ان��ي��ة 
ي��ح��ت��اج إل���ى ح��ل��ول ع��م��ل��ي��ة وت��ع��اون 

السلطتني مهم للحل
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قصف مواقع بقاعدة الوطية وتركيا 
جيش  ل��ب��ن��اء  ال����وف����اق  ب���دع���م  ت��ت��ع��ه��د 

محترف

سمو األمير مستقبالً رئيس وأعضاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد
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زوج كارداشيان ينافس ترامب على الرئاسة!

كاني وست صديق عائلة ترامب يعلن ترشحه

أعلن زوج جنمة تلفزيون الواقع، كيم 
كــارداشــيــان، مغني الـــراب كاني وســت، 
»صديق« عائلة الرئيس دونالد ترامب، 
ترشحه النتخابات الرئاسة األمريكية 
ومنافسته له على هذا املنصب في نوفمبر 
املــقــبــل.  وأعــلــن املغني الـــذي يعتبر من 
أنصار ترامب، ترشيح نفسه في انتخابات 
الرئاسة 2020 في حتد واضــح للرئيس 
األمريكي ومنافسه الدميقراطي املفترض 

نائب الرئيس السابق جو بايدن.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان وست 
جــادا في خوض انتخابات الرئاسة قبل 
أربعة أشهر من موعدها املقرر في الثالث 
من نوفمبر، أو ما إذا كان قدم أي وثائق 

رسمية.
ولم ينته بعد املوعد النهائي إلضافة 
مرشحني مستقلني فــي االنــتــخــابــات في 

واليات كثيرة. عودة العمل باملناظير والعمليات 
اجلراحية في املستشفيات

ــودة العمل بالعمليات اجلراحية  ــررت وزارة الصحة ع ق
واملناظير في املستشفيات العامة.

وحــدد تعميم إداري وجهه وكيل الــوزارة د.مصطفى رضا 
إلى وكالء الــوزارة املساعدين ومدراء املناطق الصحية ومدراء 
اإلدارات املركزية ومــدراء املستشفيات واملراكز التخصصية، 
املتطلبات واملعايير الطبية لعودة العمل بالعمليات اجلراحية 
الصغرى والكبرى ومناظير اجلهاز الهضمي حسب التوصيات 

العلمية واملعايير الدولية.
وطالب رضــا باالستعداد لتشغيل غــرف العمليات جلميع 
التخصصات اجلراحية ومناظير اجلهاز الهضمي وترتيب 
ــاءت مرفقة للتعميم على  املواعيد حسب األولــويــات التي ج
ــاء الوحدات  أن يكون حتديد األولــويــات من اختصاص رؤس

اجلراحية وبإشراف رؤساء األقسام.  

»مؤسسة البترول«: 
ال تعيينات ألردنيني 

بالقطاع النفطي
نفت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 
التابعة خبرا تداولته بعض احلسابات مبنصات 
التواصل اإلجتماعي ، يفيد بوجود تعاون بينها 
وبــني وزارة العمل باململكة األردنــيــة لتوفير 
فرص وظيفية ملواطني اململكة بالقطاع النفطي 
الكويتي من حملة الشهادة اجلامعية والدبلوم 
والثانوية العامة  . وأوضحت مؤسسة البترول 
أن فرص التوظيف يتم اإلعالن عنها عبر املوقع 
الرسمي للمؤسسة والصحف الرسمية اليومية 
بدولة الكويت ، مؤكدة التزامها التام بوقف 
تعيني العماله الوافده في املؤسسة وشركاتها 
التابعة وتقنني عــددهــم فــي العقود اخلاصة 
وعقود املقاوالت متاشيا مع  السياسة العامة 
للدولة وإلميانها الراسخ باإلعتماد على الكوادر 

الوطنية.  

سفير االحتاد األوروبي :
استقبال الكويتيني رهن 

تطورات »كورونا«
ــة الكويت الدكتور  ـــي لــدى دول أكــد سفير االحتـــاد األوروب
كريستيان تودور أن االستئناف الكامل لالتصاالت املستمرة على 
جميع املستويات بني االحتاد األوروبي ودولة الكويت سيعتمد 
على مدى متكن اجلانبني من احتواء جائحة كوفيد 19 مبينا ان 
إعادة فتح حدود دول االحتاد األوروبي بالكامل سيعتمد إلى حد 

كبير على جناح هذه اجلهود.
واشار الى املوافقة في 30 يونيو املاضي على إصدار توصية 
برفع القيود على السفر غير الضروري إلى دول االحتاد وفضاء 
الشنغن اعتبارا من 1 يوليو اجلاري ، الفتا الى أن هذه التوصية 
ــة فقط يسمح لسكانها بالدخول للسفر غير  تشمل 14 دول

الضروري مبينا أنه سيتم مراجعة هذه القائمة كل أسبوعني.
واوضح ان املراجعة تتم بناء على تغييرات الوضع الوبائي 
والبيانات املقدمة من مركز االحتاد للوقاية من األمراض ومنظمة 

الصحة العاملية .

الصالح: ال خط أحمر
في قضية »البنغالي«

ــر الداخلية ووزيــر  أكــد نائب رئيس مجلس الـــوزراء ووزي
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح مجددا أن ملف جتار 
اإلقامات في البالد يجب أن ينتهي متاما ونستأصل هذا املرض 

اخلبيث من اجلسد الكويتي.
وقال الوزير الصالح في مداخلة على تلفزيون دولة الكويت 
مساء األحد إن متابعة جتار اإلقامات من وزارة الداخلية أسفرت 
عن تسجيل 282 قضية تعكس 417 شركة نتج عنها إحالة 
أكثر من 526 شخصا إلى احلجز لدى سلطات التحقيق منهم 
49 مواطنا. وعما يسمى إعالميا بقضية النائب البنغالي أفاد 
الوزير الصالح بأنها »قضية مهمة فيها مظاهر فساد وال يوجد 
أي خط أحمر، كل من ساهم في هذا املرض اخلبيث عليه أن يتحمل 

املسؤولية«

العام امل��ال  على  تعدى  إذا  ومكانته  إسمه  أو  منصبه  أح��د  ينفع  ل��ن  اخل��ال��د: 
»ن���������زاه���������ة« ل�������ق�������ان�������ون  ي������خ������ض������ع������ون  ق���������ي���������ادي  أل������������ف   13  : ال������ع������ف������اس������ي 
ومنعه منه  الوقاية  إلى  »الفساد«  قضايا  معاجلة  يتعدى  دورن��ا  اإلبراهيم: 

16 أغسطس 
النطق باحلكم في 
»ضيافة الداخلية«

حددت محكمة اجلنايات جلسة 
جديدة للنطق باحلكم في قضية 
ــك بعد  »ضيافة الداخلية«، وذل
ــد الــنــطــق بــاحلــكــم بسبب  ــدي مت
ــالل أزمــة  اإلجـــازة احلكومية خ
كورونا، واحلذر من مسألة ابطال 

احلكم لصدوره خالل العطلة. 
واعــلــنــت احملــكــمــة ان يكون 
ــي جلسة 16  الــنــطــق بــاحلــكــم ف
اغسطس املقبل، وبذلك فإنه أمام 
النطق باحلكم 40 يــومــاً. ومن 
املعلوم ان نصف املتهمني اليزالون 
محجوزين بالسجن املــركــزي، 
أما البقيه فتم اخــالء سبيلهم مع 

منعهم من السفر.
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