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ال �ص �ح��ة 829 :إص��اب��ة ج��دي��دة بـ
«كورونا» و 5حاالت وفاة

شدد على أهمية تطبيق القانون بحزم وشفافية

نائب األمير :ال حصانة لفاسد وال تهاون في مكافحة الفساد
ش��دد سمو نائب األمير وول��ي العهد الشيخ
ن��واف األحمد ،على أهمية تطبيق القانون على
اجلميع مبنتهى احل��زم والشفافية ألنها أولوية
وطنية لتحقيق االصالح الشامل.
ون��وه سموه خ�لال استقباله ،أم��س ،رئيس
الهيئة العامة ملكافحة الفساد “نزاهة” عبدالعزيز
اإلب��راه��ي��م ،حيث ق��دم لسموه ،تقريرا ً ع��ن أهم
إجن���ازات الهيئة خ�لال الفترة املاضية ،بأنه ال
حصانة لفاسد ومعاقبة املقصر ،وال تهاون في
مكافحة الفساد واجتثاث ج��ذوره ،مؤكدا ً سموه
على تقدمي وتسخير كافة أشكال الدعم الالزم من
الدولة لضمان قيام الهيئة باملسؤولية امللقاة على
عاتقها ،متمنيا ً لهم سموه التوفيق والنجاح.
وأع���رب س��م��وه ع��ن ش��ك��ره لرئيس وأع��ض��اء
الهيئة العامة ملكافحة الفساد على جهودهم في
املتابعة مع اجلهات املعنية لترجمة ميثاق النزاهة
في استئصال الفساد .

(طالع صفحة )2

«األعلى للقضاء» يجدد
تعيني «الدعيج» رئيس ًا للجنة
العليا للعفو األميري

ال �ك��وي��ت ت�ف�ت�ت��ح أك �ب��ر م�ح�ط��ة غ��از
مسال باملنطقة مارس املقبل

أصدر املجلس األعلى للقضاء قرار بتجديد تعيني احملامي
العام املستشار محمد راشد الدعيج رئيسا ً للجنة العليا للعفو
األميري.
وذكر بيان صادر عن املجلس ،أنه قرر أيضا ً ضم أعضاء جدد
في عضوية اللجنة ،وهم :مدير نيابة التنفيذ اجلنائي مشعل
إبراهيم الغنام ومدير نيابة التعاون الدولي طالل عبدالعزيز
الفهد ومدير نيابة الفروانية فيصل وليد احلسن.

(طالع صفحة )2

سمو نائب األمير وولي العهد مستقبالً عبدالعزيز اإلبراهيم

قطر :ال تطبيع مع إسرائيل قبل
حل الصراع مع الفلسطينيني

أعلنت قطر أنها “لن تنضم” إلى
اجليران اخلليجيني في إقامة عالقات
دبلوماسية مع إسرائيل “قبل حلّ
الصراع مع الفلسطينيني”.
ج��اء ذل��ك ف��ي مقابلة للمتحدثة
ب��اس��م وزارة اخل��ارج��ي��ة القطرية
لولوة اخلاطر ،مع وكالة “بلومبرغ”
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األمريكية ،اإلثنني .وقالت اخلاطر:
إن جوهر الصراع يتعلّق بالظروف
القاسية التي يعيش الفلسطينيون
في ظلّها ،كشعب من دون بلد ،يعيش
حتت االح��ت�لال وأوض��ح��ت أن��ه “ال
نعتقد أن التطبيع ك��ان جوهر هذا
اخلالف ،وبالتالي ال ميكن أن يكون

التخطيط 135 :مشروع ًا في خطة
التنمية «»2019-2020
أعلن األم�ين العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
الكويتي الدكتور خالد مهدي ،أن إجمالي املشاريع املدرجة
في خطة التنمية السنوية ( )2020-2019بلغت 135
مشروعا ً مقارنة بـ  132مشروعا ً في السنة املالية (-2018
.)2019
وأضاف مهدي خالل مؤمتر صحفي عقدته األمانة العامة
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية ،أم��س ،لإلعالن عن
نتائج تقرير متابعة اخلطة السنوية ()2020-2019
املنتهية في  31مارس  ،2020أن مشاريع اخلطة السنوية
املستمرة م��ن خطط سابقة بلغت  ،119ف��ي ح�ين بلغت
املشاريع اجلديدة  16مشروعا ً ،مشيرا ً إلى أن نسبة املشاريع
في املرحلة التنفيذية لهذا العام بلغت  50في املئة.
وأوضح أن املشاريع ،التي مت إجنازها  10مشاريع بنسبة
 7في املئة وثالثة مشاريع مبرحلة التسليم بنسبة  2في املئة
و 67مشروعاً باملرحلة التنفيذية بنسبة  50في املئة و51
مشروعا ً في املرحلة التحضيرية بنسبة  38في املئة ،إضافة
إلى أربعة مشاريع لم تبدأ بعد بنسبة  3في املئة.

السعودية 3 :أيام حجر منزلي
للقادمني إلى اململكة
أعلنت هيئة الطيران املدني السعودية اإلج���راءات املتبعة
لدخول الفئات املستثناة إلى اململكة .وأش��ارت الهيئة إلى أن
الضوابط تشمل عدم السماح لغير السعوديني بالدخول إلى
أراض���ي اململكة إال بعد تقدمي م��ا يثبت خلوهم م��ن اإلصابة
بفيروس ك��ورون��ا املستجد بنا ًء على حتليل حديث من جهة
موثوقة ومعتمدة خ��ارج اململكة ،ولم مير على تاريخ إجرائه
أكثر من  48ساعة حلظة وصوله إلى املطار ،وكذلك االلتزام
ب��اإلج��راءات الوقائية الصحية التي تفرض احلجر املنزلي
للقادمني من خارج اململكة ملدة ثالثة أيام شريطة وجود نتيجة
فحص( )PCRسلبية لعينة أخذت بعد  48ساعة من الوصول
إلى اململكة وخلوهم من أي أعراض اشتباه باإلصابة بفيروس
كورونا املستجد.

«السكنية» افتتحت فرع ًا
خلدمة املواطن في «األفنيوز»
افتتحت املؤسسة العامة للرعاية السكنية ،فرعاً ملركز خدمة
املواطن في مجمع “األفنيوز” في املرحلة الثانية والبدء في
استقبال املواطنني إلجناز معامالتهم.
وقالت املؤسسة في بيان صحفي :إن وزيرة األشغال العامة
وزي��رة الدولة لشؤون اإلسكان الدكتورة رنا الفارس وجهت
ب��ض��رورة إجن��از معامالت املواطنني اإلسكانية والعمل على
تقليص ال��دورة املستندية .ولفتت إلى ض��رورة احلجز املسبق
للمواعيد من خ�لال منصة (متى) اإللكترونية بالتعاون مع
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات لتنظيم عملية استقبال
املواطنني وسط الظروف الراهنة .وأك��دت حرصها البالغ على
توفير الوقت واجلهد على املواطنني في إجناز معامالتهم وحفاظا
على سالمتهم في تطبيق االشتراطات الصحية التي أقرتها
السلطات الصحية.

(طالع صفحة )2

احللّ” ،دون تفاصيل أخرى.
وحول األزمة اخلليجية ،أشارت
اخلاطر إلى “إمكانية حصول تقدّم
ق��ري��ب ب��اجت��اه إن��ه��اء دول املنطقة
مقاطعتها لقطر”.
وأكدت في املقابلة ذاتها أن “جهود
حلّ األزمة التي تدعمها الكويت ،لم

تصل بعد إلى نقطة حتوّل”.
ول��ف��ت��ت إل���ى “حركة ات��ص��االت
وموفدين ذهاباً وإي��اب��اً في األشهر
امل��اض��ي��ة ،وم��ن املبكر احل��دي��ث عن
خرق حقيقي”.

(طالع صفحة )6

بني السطور
التصعيد املتبادل بني الواليات املتحدة األمريكية،
وإي��ران ،واحتماالت اندالع احل��رب ،قد يُدخل املنطقة
في ويالت كبيرة ،ومن احملتمل أن يتم إعادة تقسيمها
برعاية أمريكية مبا يخدم سياسة الكيان الصهيوني..
إسرائيل تعيش عالة على الواليات املتحدة والسماح
لها بابتزاز دول اخلليج حتت مظلة حمايتها ..تفكك
املوقف العربي جتاه الكيان الصهيوني أعطى الفرصة
لليهود للتغلغل في الدول العربية وحتقيق أطماعهم..
أح�لام اليهود بإقامة إسرائيل الكبرى اقتربت من
التحقق ،ونحن الهون في صراعاتنا ،فإلى متى؟

األمم املتحدة :نظام األسد ارتكب
جرائم حرب في سورية

قوات النظام السوري ارتكبت جرائم حرب

قالت جلنة التحقيق الدولية املستقلة
املعنية بسورية ،أم��س :إن ق��وات نظام
بشار األسد تواصل أعمال القتل والتعذيب
واالغ��ت��ص��اب ض��د املدنيني ،مشيرة إلى
وج��ود “أدلة معقولة” الرتكابها جرائم
حرب ،وجرائم ضد اإلنسانية.
جاء ذلك في تقرير للجنة التابعة لألمم
املتحدة ،حول أوضاع حقوق اإلنسان في
سورية ،خالل الفترة ما بني  11يناير و1
يوليو .2020
وأك��د التقرير أن السوريني ما زال��وا
يُقتلون كل يوم ،ويتعرضون النتهاكات
جسيمة حلقوق اإلنسان.

التتمة 3

5
ل �ق��اء أم �ي��رك��ي ق �ط��ري ي��وف��ر ف��رص��ة
ملعاجلة األزمة اخلليجية
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الزراعة :حظر استيراد
الطيور احلية من روسيا
أص��درت الهيئة العامة لشؤون ال��زراع��ة والثروة
السمكية ق��رارا ً بفرض حظر مؤقت عن استيراد جميع
أنواع الطيور احلية وبيض التفريخ والصيصان عمر
يوم واحد للدجاج البياض والالحم من روسيا بسبب
ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة.
وأك��دت الهيئة في بيان صحفي أم��س ،ض��رورة أن
تخضع جميع اإلرس��ال��ي��ات حسب نوعها للشروط
والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة احليوانية
بالهيئة وف��ق إج����راءات املنظمة العاملية للصحة
احليوانية واإلج����راءات املنصوص عليها من الئحة
احلجر البيطري بالكويت ودول مجلس التعاون
اخلليجي.
ولفتت إلى أنه سيتم رفض اإلرساليات املصابة بأي
من األم��راض الوبائية واملعدية بعد فحص العينات
مبختبر الهيئة على أن يكلف املستورد بإعادة الطيور
واحليوانات املصابة إلى اجلهة التي وصلت منها على
نفقته اخلاصة دون حتمل الهيئة أي مسؤولية.

