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وحدة التحريات تجري تحقيقات بتضخم حسابات بعض أعضاء املجلس

شبهات غسل األموال تطال نوابًا

العدساني :سأسلم رئيس الحكومة ملفًا يثبت تورط بعض ممثلي «األمة»
الدالل :قضايا الفساد تحولت إلى جرائم مركبة تشمل رشاوى وتجارة إقامات وتزويرًا
كتب الفي النبهان
وعبداهلل المجادي

وسط ما يظهر ما بني الفينة واألخرى
من اتهامات بوجود فساد مالي لدى
ب�ع��ض ال �ن ��واب ،ك�ش��ف ال �ن��ائ��ب ري��اض
العدساني عن وج��ود قضية ايداعات
جديدة.
وأك� ��د ال �ع��دس��ان��ي وج� ��ود ت �ق��اري��ر من
وح � ��دة ال �ت �ح��ري��ات امل��ال �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ت�خ��ص ش�ب�ه��ات م��ال�ي��ة وش�ب�ه��ة غسل

ام � � � ��وال وت� �ض� �خ ��م ح� �س ��اب ��ات ل�ب�ع��ض
النواب في مجلس األمة الحالي.
وأض � � � � ��اف ال� � �ع � ��دس � ��ان � ��ي :ي � �ج� ��ب اخ� ��ذ
امل��وض��وع ب��االه�ت�م��ام وال �ج��دي��ة وع��دم
املماطلة في القيام ب��اج��راءات االحالة
ال��ى ال�ج�ه��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة امل�خ�ت�ص��ة ثم
م �ت��اب �ع��ة ال �ق �ض��اي��ا ع �ن��د االح ��ال ��ة ال��ى
ال �ن �ي��اب��ة ال س �ي �م��ا م ��ع خ � �ط ��ورة م�ث��ل
ه��ذه القضايا وامكانية تأثيرها على
سمعة البالد ومكانتها الدولية.
وأكد ان التراخي يتحمله وزير املالية

التدقيق على عمليات تمت «خارج القانون بأسعار خيالية»

ك��ون��ه امل� �س ��ؤول س �ي��اس �ي��ا ع ��ن وح ��دة
ال �ت �ح��ري��ات امل��ال �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ،م�ش�ي��را
ال��ى ان��ه ك��ان يجب ال�ق�ي��ام ب��االج��راءات
امل�ط�ل��وب��ة وأن ��ه ال ي �ج��وز ت�ع�ط�ي��ل ه��ذا
املوضوع املهم ألي سبب كان ،حتى ال
يتحقق نوع من انواع تعارض املصالح
بسبب االس�ت�ج��واب وال�ت�ص��وي��ت على
ط ��رح ال �ث �ق��ة .وش� ��دد ال �ع��دس��ان��ي على
ح �ج��م امل �س��ؤول �ي��ة وج �س��ام��ة ال�ق�ض�ي��ة
م ��وض� �ح ��ا ان� � ��ه م � ��ن ال � ��واج � ��ب ال� �ق� �ي ��ام

«بيع العقارات» يدخل دائرة التحقيقات
كتب حسام رجب وعمر أبوالفتوح
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زادت الحكومة من وتيرة ضغطها على عمليات غسل االموال
بشكل الفت يشير الى ان السلطات املعنية بدأت حربا شرسة
لن تتوقف اال بالقضاء الكامل على هذه العمليات التي تضر
بسمعة الكويت االقتصادية واملالية دوليا وتزعزع االقتصاد
الوطني وتنذر بعواقب وخيمة قد ال تتمكن الدولة الحقا من
مواجهتها او معالجة آثارها( .طالع ص )06
وف��ي ه��ذا السياق ،الت��زال دائ��رة الشبهات ح��ول عمليات مالية
م �ش �ب��وه��ة ت �ت�س��ع ف�ي �م��ا ت �ح �ك��م ال��رق��اب��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �ص��ارم��ة
قبضتها على املتالعبني مع سعي الجهات املعنية الى مواجهة

التحقيق مع «بدون» متهم بغسل األموال :هل قدمت دعمًا ماديًا لنواب؟
أعلنت وزارة الداخلية أن جهاز أميين الييدوليية بعد التحريات واخييذ االذن
القانوني قام بضبط أحد األشخاص من املقيمني بصورة غير قانونية
في منطقة جنوب السرة (السالم)  ،وذلك بعد أن أثبتت التحريات تضخم
ثروته ووجييود شبهة غسل أمييوال ،وجار التحقيق معه ومن ثم تحويله
إلى النيابة .واكدت مصادر أمنية لي«النهار» أن املتهم يواجه تهما بغسل

األم ييوال واليتييزوييير فييي ميعييامييالت رسمية وفييواتيييير يستخدمها كغطاء
لتضخم ثييروتييه .واشي ييارت امل يصييادر الييى ان التحقيقات ميعييه ستشمل
عالقاته الييواسيعيية مييع شخصيات سياسية ونييواب حاليني وسابقني ،
وسيتم سؤاله عن عالقته معهم ،وما اذا كان قد قدم لهم دعما ماديا من
عدمه والتحقق من مصدر املبالغ الطائلة التي يملكها.

عمليات غسل االموال بحزم .وكشفت مصادر معنية ل� «النهار»
عن قيام الجهات الرقابية بالتدقيق على عمليات بيع وشراء
تمت على عقارات وشركات ومحال ،ال يتفق مصدر ايراداتها
ال�ن��ات��ج ع��ن انشطتها م��ع حساباتها امل��ال�ي��ة امل�ق��دم��ة للجهات
املعنية ،وهو ما يضع انشطتها ضمن التشكيك ،واضافت ان
بعض مالكي تلك ال�ع�ق��ارات ك��ان��وا يعمدون ال��ى تضخيم قيم
االيرادات بغرض استخدامها كستار.
واس �ت��درك��ت ان تقييمات ل�ب�ع��ض ال�ع�ق��ار ات �ض��ح ان �ه��ا شهدت
ت��الع �ب ��ات ،م��وض �ح��ة ان ب �ع��ض امل �ت��الع �ب��ني اس �ت �ه��دف��وا ش ��راء
ش��ال �ي �ه��ات ب �م �ب��ال��غ خ �ي��ال �ي��ة ط��ائ �ل��ة ل �ل �ه��روب م ��ن خ��الل �ه��ا من
عمليات غسل اموال.

«الجمارك» أكدت عدم تحفظها على شحنات من األلعاب النارية

فريق تفتيش على مخازن املواد سريعة االشتعال
أكد مدير عام االدارة العامة للجمارك املستشار
ج �م��ال ال �ج��الوي ،ان ج�م�ي��ع امل�ن��اف��ذ الجمركية
البحرية والبرية والجوية بمناطق التفتيش
وال� �ت� �خ ��زي ��ن ال� �ت ��ي ت �خ �ض��ع ل �س �ل �ط��ة ال �ج �م��ارك
خالية من اي العاب نارية مضبوطة او مخزنة.
وق��ال ان الجمارك على تنسيق دائ��م م��ع وزارة
الداخلية ممثلة في ادارة املتفجرات ،لتسليمها
اي م � ��واد ي �ت��م ض �ب �ط �ه��ا م ��ن األل � �ع ��اب ال �ن��اري��ة
ً
اوال ف��أول الف�ت��ا ال��ى ان ه��ذا م��اح��دث منذ فترة

م��اض�ي��ة ،اذ ت��م تسليمهم وع�ل��ى دف �ع��ات م��ا تم
ض�ب�ط��ه م��ن األل� �ع ��اب ال �ن��اري��ة ت �م �ه �ي �دًا الت �خ��اذ
ال��الزم بشأنها وف��ق ال�ق��ان��ون س��واء اتالفها او
انتظار ما ستسفر عنه األحكام القضائية.
من جانب اخر وخوفا من تكرر ح��ادث انفجار
م��رف��أ ب �ي��روت ف��ي ال �ب��الد ق ��دم ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه
ال �ك �ن��دري اق �ت��راح��ا ب��رغ �ب��ة ل�ت�ش�ك�ي��ل ف��ري��ق من
(االط � �ف ��اء – ال��داخ �ل �ي��ة – ال �ب �ل��دي��ة -ال �ت �ج��ارة –
البترول -البيئة) للتأكد من خلو مدينة الكويت

وض ��واح� �ي� �ه ��ا وب � ��األخ � ��ص م ��ؤس� �س ��ة امل� ��وان� ��ئ
وامل�ن��اف��ذ ال�ج��وي��ة ك��امل�ط��ار وامل �خ��ازن امل�ت��واج��دة
فيه من اية مواد قابلة لالنفجار والتأكد كذلك
ما اذا كانت هذه املخازن متحققة فيها شروط
األم��ن والسالمة وخالية من امل��واد الكيميائية
س��ري �ع��ة االش �ت �ع��ال واالن �ف �ج��ار ع �ن��د ت�ع��رض�ه��ا
للحريق ،اضافة ال��ى ض��رورة ان يكون تخزين
امل � � ��واد ال� �ب� �ت ��رول� �ي ��ة وف � ��ق م �ت �ط �ل �ب��ات وأن �ظ �م��ة
السالمة.

وق � ��ال ال� �ك� �ن ��دري :ت ��أت ��ي اه �م �ي��ة ه� ��ذا االق� �ت ��راح
ب �ع��د األح � ��داث األخ� �ي ��رة ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ش��رق
األوس ��ط وآخ��ره��ا ال �ح��ادث األل �ي��م ال ��ذي اص��اب
م �ي �ن��اء ب� �ي ��روت وم� ��ا ت��رت��ب ع �ل �ي��ه م ��ن ض�ح��اي��ا
ب�ش��ري��ة وخ �س��ائ��ر اق �ت �ص��ادي��ة وان �ه �ي��ار للبنية
التحتية وال �ح��اق ال �ض��رر الجسيم بممتلكات
األفراد والدولة ،وأصبحت الكارثة تشكل عبئا
ع�ل��ى امل�ن�ظ��وم��ة ال�ص�ح�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ،ول�ه��ا
تداعياتها الكبيرة.

ً
ً 168
مسؤوال كبيرًا
قتيال بينهم  43سوريًا في انفجار املرفأ ..وتوقيف 20

بيروت «املنكوبة» ..جنازات ومظاهرات واستقاالت

«المصارف» واجهت األزمة
بفاعلية ..وشتان بين
اإلجراءات الحكومية
في  2008وكارثة 2020
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تستأنف اليوم الدراسة بالنسبة لطلبة الصف
الثاني عشر في القسمني العلمي واالدب��ي عن
طريق التعليم االلكتروني والتعليم ع��ن بعد
مل��دة  6اس��اب �ي��ع ،اي ح�ت��ى  17سبتمبر املقبل،
اس�ت�ك�م��اال ل�ل�ع��ام ال��دراس��ي  2020 /2019بعد
توقف دام  5اشهر بسبب جائحة «كوفيد .»-19
وي��دش��ن ن�ح��و  38ال��ف ط��ال��ب وط��ال�ب��ة التعليم
االل �ك �ت��رون��ي ع��ن ط��ري��ق ال �ب��واب��ة االل�ك�ت��رون�ي��ة
ل � � � ��وزارة ال �ت ��رب �ي ��ة ون � �ظ� ��ام ال �ت �ع �ل �ي��م ع� ��ن ب�ع��د
ف ��ي امل � � ��دارس ال� �خ ��اص ��ة ،الس �ت �ك �م��ال ال ��دراس ��ة
وال�ح�ص��ول ع�ل��ى النسبة املتبقية م��ن درج��ات
املعدل التراكمي ،عقب حصولهم على درجاتهم
م��ن الصفني ال�ع��اش��ر وال �ح��ادي عشر والفصل
ال ��دراس ��ي االول م ��ن ال �ع ��ام ال ��دراس ��ي ال�ح��ال��ي
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إعفاء املستثمرين
بالجمعيات من اإليجارات
اعلن الوكيل املساعد لشؤون التعاون في وزارة
الشؤون سالم الرشيدي ان ال��وزارة ممثلة في
ق �ط��اع ال �ت �ع��اون خ��اط�ب��ت ات �ح��ادي الجمعيات
التعاونية االستهالكية والجمعيات التعاونية
االنتاجية والثروة الحيوانية ملوافاتها بشأن
اع �ف ��اء امل �ب ��ادري ��ن وامل �س �ت �ث �م��ري��ن او تخفيض
ال�ق�ي�م��ة االي �ج ��اري ��ة ل�ل�م�ت�ض��رري��ن م ��ن ج��ائ�ح��ة
فيروس كورونا.
واوض��ح في تصريح صحافي ان ه��ذا التوجه
يأتي نظرا للظروف االستثنائية الناتجة عن
ازم��ة انتشار ف�ي��روس ك��ورون��ا ومافرضته من
اج � ��راءات اح �ت��رازي��ة ات �خ��ذه��ا م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ومن بينها وقف نشاط جزئي او كلي لالنشطة

المقترح النيابي لتأجيل
األقساط تكسب انتخابي
يضرب األعمال ويهدد النمو
التشغيلي لالقتصاد

لم يلمس أحد دور
المحفظة الوطنية
وال قانون تعزيز االستقرار
إبان خسائر 2008

كتب عبدالرسول راضي

كتب عبدالرسول راضي

البنوك ..األكثر تضرر ًا
من جائحة فيروس
«كورونا»

أداء البنوك في الوقت
الحالي «احترافي» حيث
َ
شخصت المشكالت بمهنية
ووضعت الحلول وقامت
بالتنفيذ والدعم

 38ألف طالب يدشنون
التعليم عن ُبعد اليوم
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وصول الدفعة الثانية
من األطباء الكوبيني

و�شط بريوت ي�شتعل باملحتجني ..ون�شب «م�شانق»

باريس تستضيف «املانحني» اليوم
واملساعدات ستوزع على الشعب مباشرة

ب �ي��روت  -ال ��وك ��االت :ش�ي�ع��ت ال�ع��اص�م��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ب�ي��روت
عددا من قتالها فيما دعا لبنانيون ناقمون على السلطة
ال�س�ي��اس�ي��ة ال ��ى «ت �ظ��اه��رات غ �ض��ب» ب�ع��د ارب �ع��ة اي ��ام من
التفجير الضخم ال��ذي ض��رب املدينة وق�ت��ل  168شخصا
فيما الي ��زال  60اخ ��رون ف��ي ع ��داد امل�ف�ق��ودي��ن ون��اه��ز ع��دد
الجرحى خمسة آالف شخص( ....طالع ص .)12
وعلى وق��ع اس�ت�ق��االت متوالية ل�ن��واب م��ن ال�ب��رمل��ان اوقفت
السلطات ،التي ّ
تعهدت بمحاسبة املسؤولني عن االنفجار
وع��ن تخزين كميات ضخمة من «نيترات األمونيوم» في
مرفأ ب�ي��روت منذ س��ت س�ن��وات م��ن دون اج ��راءات حماية،
اكثر من  20شخصًا على ّ
ذمة التحقيق بينهم مسؤولون
ف��ي امل��رف��أ وال �ج �م��ارك وم �ه �ن��دس��ون ،ع �ل��ى رأس �ه��م رئ�ي��س
مجلس ادارة املرفأ حسن قريطم ومدير عام الجمارك بدري

عواصم  -الوكاالت :يترأس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم مؤتمرا افتراضيا للمانحني
من اجل دعم لبنان بعد االنفجار الهائل الذي ضرب ميناء بيروت األسبوع املاضي فيما اعلن
الرئيس األميركي دونييالييد ترامب ان «الجميع» يريد مساعدة لبنان وهييو ما اكييده االمييني العام
لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط اثر لقائه الرئيس اللبنان ميشال عون ،فيما استمر تقاطر
املساعدات الدولية وبينها جسر جوي ينظمه «مركز امللك سلمان لالغاثة واألعمال االنسانية».
ويهدف املؤتمر الذي تستضيفه باريس وينظم برعاية األمم املتحدة ،الى الحصول على تعهدات
مالية بالدعم من الدول املشاركة وكيفية توزيع املساعدات املخصصة للشعب بشكل مباشر،
حسبما ذكييرت وكيياليية «روي يتييرز» .واعيليين الرئيس األمييييركييي ،دونييالييد تييرامييب انييه سيشارك في
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وص �ل��ت ال ��ى ال �ب��الد ام ��س ال��دف �ع��ة ال�ث��ان�ي��ة من
ال�ف��ري��ق ال�ط�ب��ي ال�ك��وب��ي ال�ت��ي ت�ض��م  39طبيبا
ف��ي ت�خ�ص�ص��ات ال�ع�ن��اي��ة امل��رك��زة وال�ب��اط�ن�ي��ة،
مل�س��ان��دة وم�س��اع��دة ال �ك��وادر الطبية الكويتية
في مواجهة فيروس كورونا .وسيتواجد الوفد
الطبي الكوبي ف��ي ال�ب��الد مل��دة  6أش�ه��ر حسب
م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م ال�ص�ح��ي ب��ني ال�ك��وي��ت وك��وب��ا
لالستفادة من خبراتهم في مواجهة الفيروس.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان ال��دف �ع��ة األول � ��ى ض �م��ت 300
طبيب وممرض ووصلت ال��ى البالد في شهر
يونيو املاضي.
م ��ن ج��ان��ب آخ� ��ر اع �ل �ن��ت وزارة ال �ص �ح��ة ام��س
تسجيل  472اص��اب��ة ج��دي��دة ب�م��رض ك��ورون��ا
املستجد ليرتفع ب��ذل��ك اج�م��ال��ي ع��دد ال�ح��االت
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