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توقيع خطة عمل للتنسيق امشترك 2019

تعاون عسكري بن الكويت وتركيا
رئيس الشورى البحريني يشيد بدعم سمو اأمير لتنمية باده

أشاد رئيس مجلس الشورى البحريني علي الصالح امس
بالدور الذي تقوم به الكويت بقيادة صاحب سمو امير الباد
الشيخ صباح اأحمد اجابر الصباح بدعم استقرار ودمومة
التنمية مملكة البحرين.
وقالت سفارة الكويت لدى ملكة البحرين في بيان صحافي
ان ذلك جاء لدى استقبال الصالح لعميد السلك الدبلوماسي
السفير الكويتي لدى امملكة الشيخ عزام الصباح حيث اكد عمق
العاقات الثنائية والتاريخية بن البلدين.
ون��ق��ل البيان ع��ن الصالح تأكيده أن ”امواقف امشرفة
وامعهودة لدولة الكويت جاه البحرين تعكس عمق العاقات
اأخوية والروابط امشتركة التي تربط بن البلدين والشعبن
الشقيقن».

(طالع صفحة )2

رئيس مجلس الشورى البحريني خال لقائه عزام الصباح

وقعت رئاسة أرك��ان اجيش امس مع اجيش التركي
خطة عمل التعاون الدفاعي  2019بهدف تعزيز العاقات
الثنائية بن اجانبن.
وقالت ادارة التوجيه امعنوي باجيش في بيان صحافي
ان توقيع هذه اخطة يأتي استمرارا للتنسيق العسكري
امشترك لتحقيق امزيد من اانسجام وت��ب��ادل اخبرات
وتوحيد اجهود.
وأضافت انه مثل اجانب الكويتي معاون رئيس اأركان
العامة لهيئة العمليات واخطط اللواء الركن محمد الكندري
واجانب التركي رئيس قسم الشؤون اخارجية برئاسة
اأركان التركية العميد اوموت يلديز.
وذك��رت ان فعاليات ااجتماع اخامس للجنة التعاون
العسكرية الكويتية التركية اختتمت امس مشيرة الى انه
عقد في هيئة العمليات واخطط في الفترة من  9الى 10
أكتوبر اجاري .وقالت انه حضر ااجتماع مدير العمليات
امشتركة العميد الركن محمد الظفيري واملحق العسكري
جمهورية تركيا الصديقة العقيد بهتيار ارن وعدد من كبار
ضباط اجيش.

«نزاهة» :صدور الائحة التنفيذية لقانون تعارض امصالح

أعلنت الهيئة العامة مكافحة الفساد
(نزاهة) عن صدور الائحة التنفيذية رقم
( )296لسنة  2018لقانون رق��م ()13
لسنة  2018بشأن حظر تعارض امصالح
والذي يكون امشرع الكويتي بذلك أضاف
سلوكا ً جرميا ً جديدا ً يدخل ضمن اجرائم
امذكورة حصرا في قانون رقم ( )2لسنة
 2016بشأن انشاء الهيئة.
وق��ال امتحدث الرسمي للهيئة اأمن

تعزز النزاهة والشفافية ومنع تعارض
امصالح .وأوض��ح أن الائحة التنفيذية
للقانون امذكور وضحت ح��اات تعارض
امصالح التي توجب على اخاضع للقانون
اإفصاح عنها لدى جهة عمله التي يتبع
لها بحسب منصبه الوظيفي وح��ددت مدة
عشرة أي��ام لافصاح والعمل على إزال��ة
حالة التعارض.
وذك��ر ان��ه في ح��ال ع��دم قيام اخاضع

ااحتال الصهيوني يعتقل  21فلسطينيا في الضفة

بإزالة حالة التعارض خال  60يوما من
تاريخ اإفصاح يتعن على جهة اإفصاح
اخ��ط��ار الهيئة ال��ع��ام��ة مكافحة الفساد
مباشرة شؤونها.
وأضاف أن من حق أي مواطن تقدم باغ
حول توافر شبهة تعارض مصالح الى جهة
اإفصاح مرفقا كافة التفاصيل الازمة.

(طالع صفحة )2

بن السطور
تفيد التقارير أن النظام الفارسي أنفق 18
مليار دوار للسيطرة على العراق وسورية
واليمن ولبنان ..ه��ذه امبالغ تكفي لبناء
 100جامعة وأل��ف مدرسة جديدة وربط
إيران بشبكة طرق متطورة ..كم هي مكلفة
أحامهم امريضة؟ ..معظم الشعب اإيراني
يعيش حت خط الفقر فماذا حقق لهم هذا
النظام الفاسد؟ ..الله يكون بعون اإيرانين
ويساعدهم على التخلص من نظام امالي.

«الطيران امدني» توقع اتفاقية لتحرير اأجواء مع قبرص

إدخال كميات وقود إلى محطة كهرباء «اخطوط الكويتية» :نسعى لزيادة
حصة الشركة السوقية محليا وإقليميا
غزة بتمويل قطري
أكد رئيس مجلس إدارة شركة اخطوط اجوية
الكويتية يوسف اجاسم حرص الشركة على تعزيز
تواجدها في مواقع حيوية في الباد على نحو يدعم
زي��ادة حصتها السوقية في سوقي السفر احلي
واإقليمي.
وقال اجاسم في تصريح للصحفين امس على

وصول شحنة وقود إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة

تلقّى قطاع غ �زّة شحنة وق��ود بتمويل من قطر
حطّ ة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع الذي
تُسيطر عليه حركة حماس ويُعاني وضعا في
منتهى اخطورة ،وفق ما ذكرت مصادر فلسطينيّة
م تسليم هذا الوقود على الرغم
ودبلوماسيّة .وقد ّ
السلطة الفلسطينيّة برئاسة محمود
من معارضة ُ

عباس .ويبعث تدهور اأوض��اع في القطاع جرّاء
اح��روب والفقر واحصار اإسرائيلي وامصري
وكذلك التوتّر امتجدّد مع إسرائيل ،على القلق.
وبحسب اأم امتحدة ،فإنّ الوضع في غزة يُهدّد
ب�»اانفجار في أيّ حظة».

(طالع صفحة )7

طالب بحسم امنصب في دور اانعقاد امقبل

عبدالكرم الكندري  :غير مقبول
بقاء منصب رئيس « احاسبة» شاغر ًا
اعتبر النائب د .عبدالكرم الكندري أن بقاء منصب
رئيس ديوان احاسبة الذراع الرقابية مجلس اأمة
شاغرا ً حتى اآن أصبح أمرا ً غير مقبول ،مطالبا ً بحسم
هذا امنصب في دور اانعقاد امقبل.
وق��ال الكندري ف��ي تصريح صحافي إن دي��وان
احاسبة مليء بالكفاءات التي مكن أن تتقلد هذا
امنصب ،مؤكدا ً عدم وج��ود مبرر حتى اآن من عدم

اعمال ام��ادة  34من قانون دي��وان احاسبة والتي
توجب أن يقوم رئيس مجلس اامة بترشيح رئيس
ال��دي��وان وإق���رار امجلس لهذا الترشيح فى جلسة
سرية وبعد موافقة مجلس ال��وزراء .ورأى الكندري
أن ديوان احاسبة يجب أن يكون قدوة لباقي اجهات
احكومية التي يراقبها.

(طالع صفحة )4

«الكهرباء» تطبق للمرة اأولى ااختبار
التحريري للمناصب اإشرافية

أعلنت وزارة الكهرباء وام���اء الكويتية امس
تطبيقها للمرة اأولى ااختبار التحريري للمتقدمن
للوظائف ااشرافية (رؤس��اء أقسام) في قطاعات
الوزراة.
وق��ال وكيل ال���وزارة امهندس محمد بوشهري
لوكالة اانباء الكويتية (كونا) ان ال��وزارة أجرت

للمرة اأول���ى اخ��ت��ب��ارا حريريا ل���  159موظفا
وموظفة لشغل  24وظيفة رئيس قسم في قطاع
شؤون امستهلكن وذلك بعد استيفائهم الشروط
امعتمدة من ديوان اخدمة امدنية.

(طالع صفحة )2

3
إبراهيم 1.3 :مليون اجئ سوري
ف ��ي ل �ب �ن��ان و 50أل �ف ��ا ع � ��ادوا إل��ى
بادهم

(طالع صفحة )6

من حق أي مواطن تقدم باغ

العام امساعد لكشف الفساد والتحقيق
ال��دك��ت��ور محمد ب��وزب��ر ل��وك��ال��ة اان��ب��اء
الكويتية (ك��ون��ا) إن القانون رق��م ()13
لسنة  2018بشأن حظر تعارض امصالح
وائحته التنفيذية يعد استحقاقا جديدا
يرى النور أثر قيام الكويت بامصادقة على
اتفاقية اأم امتحدة مكافحة الفساد عام
 2006والتي ألزمت ال��دول اأط���راف أن
تسعى الى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم

«ام��واس��اة اج��دي��د» نظم محاضرة
ت� ��وع� ��وي� ��ة ف � ��ي ش� ��رك� ��ة ال� �ب� �ت ��رول
الوطنية

هامش افتتاح (اخطوط الكويتية) مكتبها اجديد
للمبيعات في مجمع (اافنيوز) إن الشركة تسعى
لتطوير خدماتها امتنوعة لتسهيل سبل ااتصال
والتواصل مع العماء بكافة شرائحهم ومواقعهم.

(طالع صفحتي 3و )9
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مطالبات بالعفو الشامل قبل التصويت على إبطال
عضوية احربش والطبطبائي

 10 :نواب
مصادر ل�
سيوقعون كتاب «عدم التعاون»

ربيع �صكر

كشف����ت م��ص��ادر مطلعة ع��ن أن ج��روب ال��ن��واب اإصاحين على
«الواتساب» و امكون من  14نائبا إصاحيا يشهد نقاشات ساخنة وشدا ً
وجذباً ح��ول قانون العفو الشامل و مصير عضوية النائبن جمعان
احربش ووليد الطبطبائي  ،قبيل ايّام من عرض
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