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حكومة بغداد أحالت امللف إلى وزارة الدفاع

العراق يرصد مكافآت مجزية ملن يكشف عن رفات الكويتيني 

كيف يسكت ال��ع��ال��م ومنظمات ح��ق��وق اإلن��س��ان 
واجلامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي على 
ما يفعله الصهاينة بأهلنا في غزة؟ .. إحكام احلصار 
وإغ��الق املعابر والقصف املستمر ومنع الصيد إال في 
ح��دود ثالثة أميال بعد أن كان ستة وجتويع الناس 
ومنع الدواء عنهم جرائم حرب ومخالفة لقانون حقوق 
اإلنسان.. لألسف الدول احمليطة بفلسطني حتولت إلى 
حراس ملنع مقاومة االحتالل.. فلسطني قضية املسلمني 
جميعا وحصرها بالفلسطينيني حتجيم لها .. مقاومة 

اليهود في كل مكان عبادة .. لقد علوا علوا كبيرا.

بني السطور

ج���ددت وزارة ال��دف��اع ال��ع��راق��ي��ة، أم��س ، االع���الن عن 
تخصيص مكافآت مالية مجزية ملن يدلي مبعلومات عن 
رفات الكويتيني املفقودين في العراق أو املمتلكات الكويتية 

املنهوبة إبان الغزو العراقي للكويت.
ودع��ت ال��وزارة في بيان املواطنني الذين ميتلكون أية 
معلومات عن رف��ات العراقيني أو الكويتيني أو اإليرانيني 
الذين فقدوا في احلرب العراقية - االيرانية وحرب حترير 
الكويت وما يتعلق مبفقودات االرشيف االميري الكويتي 

واملمتلكات الكويتية الى االدالء بها.
وأوضحت انه ميكن االدالء بأي معلومات في هذا الصدد 
من خالل التواصل مع مديرية االعالم والتوجيه املعنوي في 
وزارة الدفاع العراقية او مديرية حقوق االنسان في الوزارة 

او عن طريق نظام حكومة املواطن االلكترونية.
وأك��دت ال��وزارة انها خصصت مكافأة مجزية ملن يتقدم 
بهذه املعلومات بعد التأكد منها دون ان يكشف عن طبيعة 
تلك املكافأة. وأحالت احلكومة العراقية ملف املفقودين 
الكويتيني من وزارة حقوق االنسان العراقية املنحلة الى 

وزارة الدفاع العراقية.

اخلالد واجلبير بحثا املستجدات اإلقليمية والدولية 

الكويت والسعودية توقعان محضر إنشاء املجلس التنسيقي 
عقد رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
باإلنابة ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد جلسة مباحثات 
رس��م��ي��ة م��ع وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
السعودي ع��ادل اجلبير صباح 
امس تناولت سبل تعزيز وتوطيد 
العالقات التاريخية املتينة التي 
تربط الكويت باململكة في كافة 
املجاالت وعلى مختلف االصعدة 
وب��ح��ث آخ���ر امل��س��ت��ج��دات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية 
والتطورات التي تشهدها املنطقة.
وإنفاذا لتوجيهات سمو أمير 
ال��ب��الد ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د 
وأخيه خادم احلرمني الشريفني 
امل��ل��ك س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��د العزيز 
ملك اململكة العربية السعودية 
الشقيقة وحرصهما على مواصلة 
مسيرة االخ��اء وتعزيز وشائج 
ال��ع��الق��ات التاريخية الوثيقة 
التي تربط بني الكويت واململكة، 
ق��ام اخل��ال��د واجلبير بالتوقيع 
ع��ل��ى م��ح��ض��ر إن���ش���اء مجلس 
تنسيقي بني الكويت والسعودية 
كإطار ع��ام يندرج حتت مظلته 
جميع مجاالت التعاون والعمل 

املشترك.

ب�����دء ال���ت���ح���ض���ي���رات إلج������اء س��ك��ان 
بلدتي الفوعة وكفريا في سورية
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تنطلق  ال��غ��وص  ذك��رى  إح��ي��اء  رحلة 
اليوم.. في عامها الثاثني
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املتحد«  و»األه��ل��ي  »ب��ي��ت��ك«  ان��دم��اج 
سيشكل أحد أكبر البنوك اخلليجية
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اخلارجية الفلسطينية تدين »الصمت« على دعوات إسرائيلية بقتل أطفال غزة

مئات املستوطنني املتطرفني يقتحمون األقصى

 مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات املسجد األقصى

أدان���ت وزارة اخل��ارج��ي��ة واملغتربني 
الفلسطينية امل��واق��ف وال��ت��ص��ري��ح��ات 
العنصرية ال��ت��ي يتسابق ف��ي إطالقها 
املسؤولون اإلسرائيليون وقيادات اليمني 
املتطرف وحاخاماته، والداعية إلىقتل 

األطفال في قطاع غزة.
وحملت ال����وزارة، ف��ي بيان صحافي 
بثته وكالة أنباء )معا( أم��س األربعاء، 
»احلكومة اإلسرائيلية املسؤولية الكاملة 
وامل��ب��اش��رة ع��ن دع���وات القتل الوحشية 

وإستباحة دم أطفالنا«، 

»الهيكلة«: توظيف املتقاعدين 
في مؤسسات القطاع اخلاص

وقع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
أمس مذكرة تفاهم مع املشروع الوطني للمتقاعدين لتوظيف اصحاب 

اخلبرات الوطنية في مؤسسات القطاع اخلاص.
وقال أمني عام البرنامج فوزي املجدلي في تصريح صحافي خالل 
حفل التوقيع انه سيتم تشغيل املتقاعدين وفقا لالليات املعتمدة 
في برنامج اعادة الهيكلة ووفق ما يتوفر من فرص عمل لهذه الفئة 

مبختلف شرائحها.

»الداخلية«: املوظفون 
املدنيون ساهموا في حتقيق 

اإلجنازات األمنية 
 

أك��دت وزارة الداخلية  أن املؤسسة األمنية تخضع للقانون 
واللوائح املنظمة آلليات العمل والتسلسل الوظيفي وتلتزم بالقواعد 
التي حتكم العالقات الوظيفية معربة عن التقدير جلهود النقابات في 

إثراء العمل النقابي في الكويت وداخل الوزارة.

»نزاهة« حتيل مدير إدارة
في »األوقاف« وعددًا من املوظفني 

إلى النيابة العامة

طالبوا الشركة بوضع املواطن على رأس أولوياتها

نواب ينتقدون سماح 
»الدرة« للوافدين باستقدام 

العمالة املنزلية
 وجه عدد من النواب انتقادات شديدة الى شركة الدرة 
الستقدام العمالة املنزلية بعد ان فتحت ابوابها للوافدين 
أس��وة باملواطنني مما سبب زحاما شديدا ،  طالب النائب 
خليل الصالح بتخصيص خدمات شركة ال��درة للعمالة 
املنزلية للمواطنني في هذه املرحلة مستغرباً فتح الشركة 
أبوابها للوافدين الستقدام اخلدم وإرهاق املواطن بطوابير 
االنتظار . وق��ال الصالح في تصريح صحافي »  من غير 
املقبول في ظل أزم��ة العمالة وبعد طول انتظار  النطالق 
خدمات الشركة املتعثرة، أن يدخل املواطن في دوامة أخرى 

بسبب مزاحمة الوافدين ».

املطبقة منذ محاولة االنقاب الفاشل

تركيا ترفع حالة الطوارئ
رفعت تركيا حالة الطوارئ السارية في البالد منذ سنتني بعد 
محاولة االن��ق��الب التي ترافقت م��ع حمالتتطهير مكثفة، غير أن 
املعارضة تخشى أن تستمر عمليا منخالل قانون جديد ل�«مكافحة 
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أعلنت الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
)نزاهة( أمس عن إحالة موظف اشرافي 
بدرجة مدير إدارة في وزارة األوق��اف 
والشؤون اإلسالمية وعدد من املوظفني 

الى النيابة العامة.
وق���ال األم���ني ال��ع��ام امل��س��اع��د لكشف 
الفساد والتحقيق الناطق الرسمي للهيئة 
الدكتور محمد بوزبر  في تصريح لوكالة 
األنباء الكويتية )كونا( أن )نزاهة( تلقت 
بالغا حول وج��ود شبهات فساد تتعلق 
بأعمال استحقاق وص��رف بعض أنواع 
املكافآت لدى وزارة األوق��اف والشؤون 
اإلسالمية م��ع ت��واف��ر شبهة االستيالء 

على املال العام والتربح منه املجرمتني 
بنص املادتني 10 و12 من القانون رقم 
1 لسنة 1993 في شأن حماية األموال 
العامة واملرتبطتني بجرمية التزوير في 
احمل���ررات الرسمية املؤثمة بنصوص 
امل���واد 257 و 258 و 259 م��ن قانون 

اجلزاء رقم 16 لسنة 1960.
وذك��ر أن��ه بعد م��ا اطمأنت )ن��زاه��ة( 
الى وجود أساس معقول لقيام شبهات 
جرائم الفساد املقررة ضمن امل��ادة رقم 
22 وخضوع املبلغ ضده لقانون رقم 2 
لسنة 2016 قامت بإحالة األوراق الى 

النائب العام.


