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اخلالد: نهج عملي جاّد في مواجهة الفساد

مرمي بندق

فيمــا تواصــل األجهــزة املختصــة 
حتقيقاتها في قضية الصندوق املاليزي 
مبثــول متهمني رئيســيني أمــام النيابة 
العامــة إلى جانب اســتدعاء أحد قياديي 
«الداخلية»، في قضية النائب البنغالي، 
شدد سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد على أن «احملافظة على املال العام 
وحماية سمعة ومكانة دولة الكويت وثقة 
أهل الكويت تستوجب اعتماد نهج عملي 
جاد في مواجهة الفســاد تتكامل فيه كل 
اجلهود والطاقات على نحو منظم ويحقق 

التنسيق والتعاون املطلوبني بني اجلهات 
الرقابية وتبادل املعلومات والبيانات مبا 
يكفل انتظام هــذه اجلهود ووحدتها في 

مواجهة آفة الفساد».
وقال سموه خالل لقائه رؤساء وممثلي 
األجهزة الرقابية احلكومية ان وجود هذا 
الكــم من مظاهر الفســاد ال يســتقيم في 
ظل تعدد اجلهــات الرقابية وما تقوم به 
مــن جهود وما تزخر به تشــريعاتنا من 
أحكام تستهدف حماية املال العام واحلد 

من مظاهر التعدي عليه.
وشدد سموه على «ضرورة االنتقال من 
مرحلة التذمر والشكوى إلى خطوات عملية 

جادة ملواجهة الفساد تؤدي الى جتفيف 
منابعه ومنع أسبابه ومحاسبة املتسببني 
في جرائم الفساد واسترجاع األموال العامة 

التي تعرضت للنهب والسرقة».
وعبر ســمو الشيخ صباح اخلالد عن 
«حــرص احلكومة على تقــدمي كل الدعم 
الرقابيــة للقيــام  واملســاندة لألجهــزة 
مبسؤولياتها، الفتا إلى أهمية دور «قضائنا 
العــادل والنيابــة العامــة ومجلس األمة 
وديوان احملاســبة» في حتقيق األهداف 
املنشودة، ودعا املواطنني واملجتمع املدني 
إلى القيام بدورهم في هذا املشروع الوطني 

املهم».

وجود هذا الكّم من مظاهر الفساد ال يستقيم مع تعدد اجلهات الرقابية ووجود التشريعات
جتفيف منابع الفساد ومحاسبة املتسببني في جرائمه واسترجاع األموال املنهوبة
ضرورة تكامل اجلهود والطاقات لتحقيق التنسيق بني اجلهات الرقابية

اعتماد تعيني مدير وحدة 
«التحريات املالية» قريبًا

مرمي بندق

علمــت «األنبــاء» ان مجلــس 
الوزراء سيعتمد مشروع مرسوم 
بتعيــني مدير لوحــدة التحريات 

املالية قريبا جدا. 
وحدد مرســوم إنشاء الوحدة 
مهمتهــا فــي احلفاظ علــى نزاهة 
القطاع املصرفي واملالي في البالد 
وحمايته من جرمية غسيل األموال، 
واجلرائــم األصليــة املرتبطة بها 
وجرمية متويل اإلرهاب، وذلك من 
خــالل االلتزام باملعاييــر الدولية 
والتعــاون الفعــال مــع اجلهــات 
املختصة لتحقيق الســالم واألمن 

الوطني والدولي.

استمرار التحقيقات في قضية الصندوق املاليزي مبثول متهمني رئيسيني.. واستدعاء قيادي بـ «الداخلية» في قضية النائب البنغالي

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد لدى لقائه مسؤولي اجلهات الرقابية التفاصيل ص٣

١٢٦ شخصية يدعون «نزاهة» للتحقيق في «العبث» بقيود الناخبني
و«املعلومات املدنية» ترّد: تغيير القيود االنتخابية.. ببصمة املالك

مرمي بندق

قــدم ١٢٦ شــخصية مــن 
رجال ونساء الكويت شكوى 
الــى الهيئــة العامــة ملكافحة 
الفساد «نزاهة» للتحقيق  فيما 
أسموه «العبث بسجالت قيود 

الناخبني». 
وقالوا في عريضة موقعة 
بأســمائهم، تلقــت «األنبــاء» 

اآللي املطبق بهيئة املعلومات 
املدنية علــى جميع املعامالت 
التــي تصدرها الهيئة ســواء 
عند إصــدار البطاقــة املدنية 
للكويتيني أو الوافدين أو إدخال 
بيانات تتعلق بتغيير عنوان 
السكن والتي يستتبعها تغيير 
القيود االنتخابية من عنوان إلى 
آخر، أو بيانات اإلقامة أو االسم 
الذي اشــترط أن يتــم رباعيا 

واحد على عنوان سكن بطريقة 
عشوائية، وتغيير محل إقامة 
أي مواطن على عنوان آخر يتم 
بتوقيع صاحب البيت شخصيا 
علــى األوراق املقدمة، والتي 
هي عبــارة عن عقــد اإليجار 
ووثيقة البيت، الفتة إلى أنه 
من دون حضور صاحب البيت 
ال ميكن تغيير عناوين سكن 

مواطنني.

بدال من الثالثي لتالفي التشابه 
والتكــرار. وقالت املصادر إن 
القضية األهم اآلن هي القيود 
االنتخابية وما يــدور حولها 
مــن معلومــات خاطئة حول 
نقل بعض القيود وتســجيل 
أشــخاص على بيوت سكنية 

دون معرفة املالك. 
وشددت املصادر على أنه 
ال ميكن تسجيل حتى شخص 

أكدوا ضرورة تنقية السجالت من خالل العديد من اخلطوات وتعّقب التجاوزات الصارخة

نسخة منها، إنهم يستهدفون 
تنقية ســجالت الناخبني من 
خــالل العديد مــن اخلطوات، 
مشددين على تعقب التجاوزات 
الصارخة التي تلحق بالقيود 
االنتخابيــة ملــن يحــق لهــم 
التصويت. من جهتها، شددت 
مصــادر حكوميــة رفيعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
على أنه ال ميكن اختراق النظام 

«الطيران املدني» تعتمد الرحالت املقترحة 
من قبل شركات الطيران ٢٠ اجلاري

«التربية»: طلبة الثانوية سيؤدون 
اختباراتهم في املدارس «ورقيًا»

ثامر السليم

علمــت «األنباء» من مصــادر مطلعة في 
اإلدارة العامــة للطيــران املدنــي أنها بصدد 
اعتمــاد الرحالت املقترحة من قبل شــركات 
الطيران في ٢٠ اجلاري، مشيرة إلى أن اجلداول 
املخصصة للرحالت لم يتم اعتمادها بشكل 
نهائــي حتى اآلن. وأشــارت املصادر إلى أن 
ســوق النقل اجلوي كبير وال يحق التدخل 
في أســعار التذاكر، مؤكــدة أن هناك جهات 
تراقب ســوق التذاكر ومــن حق املتضررين 
التقدم بشــكوى في حال الشــعور بالضرر. 

وناشدت املصادر من يرغب في السفر أن يطلع 
على اإلجراءات التي ستقوم بها الدولة املسافر 
إليها فيما يتعلق بطلب احلصول على شهادة 
خلو من «كورونــا» من عدمه وكذلك وجود 
حجر مؤسسي من عدمه، مشيرة إلى أن على 
من يرغب في السفر استخدام تطبيق «كويت 
- مســافر» الذي مت إقراره من قبل الطيران 
املدني بالتعاون مع شركات اخلدمات األرضية 
لتسهيل اإلجراءات. وبينت أن خطواته تبدأ 
من حلظة خروج املســافر من منزله بحيث 
يقوم بتعبئة البيانات مع مرافقيه للحصول 

على «باركود» ميكنه من دخول املطار.

عبدالعزيز الفضلي

طلب قطاع التعليم العام من التواجيه الفنية جتهيز 
وإعــداد اختبارات نهاية العام الدراســي لطلبة الصف 

الثاني عشر بقسميه العلمي واألدبي. 
وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» ان التواجيه 
كثفوا جهودهــم خالل األيام املاضية في إعداد أســئلة 
االختبارات والتي ســتكون ورقية، مشيرة الى انه من 
الصعب جدا إجــراء اختبارات للطلبة «أونالين» حتى 
وان كانــت عملية التعليم للفصل الثاني الذي ســيبدأ 
حســب خطة الوزارة في اغسطس املقبل بنظام التعلم 

عن بعد عبر املنصة التعليمية. 
وأوضحت املصادر ان التواجيه العامة ستقوم بتسليم 
قطاع التعليم العام االختبارات الورقية في النصف الثاني 
من الشهر اجلاري، مؤكدة ان الطلبة سيؤدون اختباراتهم 
في املدارس مع االلتزام بتعليمات السلطات الصحية في 
البالد من ناحية التباعد االجتماعي، واالستعانة مبدارس 
املرحلة املتوسطة أمر وارد لتوزيع الطلبة عليها خالل 
فترة االختبارات التي ســتكون بعد ٦ أســابيع من بدء 
الدراسة في الشهر املقبل، مشيرة الى ان موعدها وبشكل 

مبدئي سيكون في شهر سبتمبر املقبل.

تطبيق «كويت - مسافر» يتيح احلصول على «باركود» دخول املطار

حتى وإن كان «تعليمهم عن بُعد»

التفاصيل ص٣و١٠

التفاصيل ص١٨

سوق اجلمعة يعيد فتح أبوابه.. وتوقعات بإقبال كبير اليوم
فحص حراري لرواد سوق اجلمعة بعيد افتتاحه أمس               (محمد هاشم)

خنق فتى من أصول أفريقية يُجّدد الغضب بأميركا
ترامب يصف قرار السماح باالطالع على سجالته املالية بـ«املالحقة السياسية»

وكاالت: أثــار نشــر تســجيل 
ڤيديــو جديد يظهــر فيه فتى من 
أصول افريقية وهــو يفقد وعيه 
وميوت اختناقا بأيدي موظفني في 
مركز إصالحي غضبا في الواليات 
املتحــدة، في تكــرار حلادثة وفاة 

جورج فلويد. 
الفتــى كورنيليوس  وتوفــي 
فريدريكس بعد يومني من طرحه 
على األرض من جانب عاملني في 
أكادميية «اليك سايد» في كاالمازو 
في والية ميشــيغان. وظهر وهو 
يستغيث «ال أستطيع أن أتنفس» 

لكن لم يستجب له املوظفون.
إلى ذلك، سارع الرئيس األميركي 
دونالد ترامــب، الى التعليق على 
قــرار احملكمــة العليــا األميركية 

الصادر أمس بأحقية املدعي العام 
فــي نيويــورك في االطــالع على 
الســجالت املالية له مبــا في ذلك 
اإلقــرارات الضريبية، واصفا اياه 
بأنه «مالحقة سياسية». وأضاف 
فــي تغريدة على «تويتر» ان ذلك 
«ليــس عــادال لهــذه الرئاســة أو 
اإلدارة»، وتعهد بالقتال ضد «الفساد 

السياسي» في نيويورك.
وكانت احملكمة العليا أصدرت 
أمس قرارا ينــص على أن ترامب 
ليس بإمكانه منع أمر االســتدعاء 
اخلــاص بســجالته املاليــة التي 
طلبها االدعاء العام في نيويورك. 
وأضافــت احملكمة أن ترامب ليس 
مبنأى عن التحقيق اجلنائي في هذا 

الصدد.  الفتى كورنيليوس فريدريكس بعد «اختناقه» أثناء محاولة السيطرة عليه في أكادميية اليك سايد مبيشيغان    (أ.ف.پ)

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت

«نفط الكويت» أمام «التحقيق البرملانية»: 
مهنية عالية في ترقيات رؤساء الفرق

أحمد مغربي

كشــفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «األنباء»، عن أن شركة 
نفط الكويت اســتعرضت أمس أمام جلنة التحقيق البرملانية 
الرد على كل ما أثير حول ترقيات رؤساء فرق املشاريع التي 
صدرت مؤخرا، وقالت إن املفاضالت جرت مبهنية عالية لالختيار 
وفقــا للجدارة والكفاءة. وحول ما أشــيع مــن تعيني أخوين 
باســمني مختلفني، قالت املصــادر إن هذين األخوين يعتبران 
من الكفاءات التي أثبتت جدارتها، حيث التحقا بالعمل قبل ١٦ 
و٢٠ ســنة على التوالي، مضيفة أنه ال يوجد ما يحظر قانونا 
أو الئحيا تعيينهما ما داما قد حققا شــروط األهلية والترقي. 
وأشارت إلى أنه ال توجد صلة قرابة أو مصاهرة تربط الرئيس 
التنفيذي بأحد املرّقني. وزادت املصادر بأن ادعاء ترقية مرشحني 
قد انتقلوا في فترة من الزمن من دوائر أخرى قد نال من حق 
املنافســني اآلخرين. وأكدت املصــادر أن منهجية التدوير تعد 
ممارسة عاملية تتبعها الشركات العاملية الكبرى حيث إن هذه 
السياســة تكســب األفراد وتؤهلهم لإلملام بكل جوانب أعمال 
الشركة وهو ما يعود باملنفعة عليها. وتساءلت املصادر: ملاذا 
يتم تســليط الضوء علــى حالة واحدة بينما هناك عشــرات 
احلاالت األخرى املشــابهة لها في هذه املفاضلة دون أن يشار 
لها؟ وفيما يتعلق بأســباب تأخير صدور التعميم، أوضحت 
الشركة أن ذلك يعود إلى التعطيل الذي فرضه مجلس الوزراء 
أثناء جائحة كورونا. وقالت املصادر ان صدور التعميم أثناء 
التعطيل كان ســيصيبه عــوار قانوني لكونه ليس من أعمال 

الضرورة مما دعاها إلى االنتظار حلني عودة األعمال.

كورونا خطر داهم ..
واستنفار حكومي ملواجهته

الظفيري لـ «األنباء»: 
مالحظات ضخمة  

على الئحة «اجلامعات 
احلكومية» وسنرفع 
توصياتنا بخصوصها 

05إلى «التربية»

08

ملشاهدة الڤيديو

د.فايز الظفيري

رئيس التحرير الزميل يوســف خالد املرزوق خالل مشــاركته في الندوة ضمن فعاليات امللتقى اإلعالمــي التي أدارها الزميل ماضي اخلميس 
مبشاركة الوكيلني املساعدين في وزارة اإلعالم محمد العواش وفيصل املتلقم والنائب علي الدقباسي والزميل وليد اجلاسم ود.فايز الكندري 

رئيس التحرير في ندوة «قواعد وآليات التطوير لإلعالم الكويتي»: قوانني اإلعالم 
07اجلديدة مجحفة.. والكويت كانت مضرب املثل بالصحافة احلرة وسقف احلرية

«الداخلية»: سمات الدخول الصادرة 
قبل إغالق املجال اجلوي

«ملغاة» وال ينطبق عليها التجديد 
20حتى ٣١ أغسطس


