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الطبطبائي: آن األوان للتصدي للعبث بالهوية الوطنية

تزوير اجلناسي.. استجواب للمبارك وجلنة للتحقيق 

فتح ملف احليازات الزراعية أصبح مستحقاً 
وخــاصــة بعد أن أصبح الــتــوزيــع للتنفيع.. 
تخصيص احلــيــازات وتوسعتها بغرض سد 
ــروات ولــيــس ملكافأة  ــض حــاجــة البلد مــن اخل
املقربني.. هناك عبث كبير في فواتير الدعم 
الــزراعــي وتدليس فــي املساحات املــزروعــة، 
الهيئة تفتقد إلى التنظيم الــزراعــي.. الكويت 
صارت مثل »الچينكوه« في البر إذا رفعتها تلقى 

الفساد معشش حتتها!!

بني السطور

�صمري خ�رض وريا�س عواد

فيما قدم النواب محمد الــدالل وأسامة الشاهني وأحمد 
ــادل الدمخي وعمر الطبطبائي طلباً لتشكيل  الفضل وع
جلنة حتقيق في ما يثار بشأن تزوير اجلنسية الكويتية 
ومن حصل عليها دون وجه حق، على أن تشكل اللجنة من 
ثالثة نواب يختارهم املجلس، فقد لوح أمس النائب عمر 
الطبطبائي باستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك على خلفية القضية .
وقــال الطبطبائي في تصريح صحفي إن مجلس االمة 
واحلكومة يتحمالن  املسؤولية الكاملة في ذلك، الفتا الى ان 
تلك املشكلة قدمية ومنذ الستينات ولم يتم اي حترك جدي 

حللها.
وأكد انه آن االوان للتصدي لهذا العبث بالهوية الوطنية 
ومــحــاوالت تدميرها وكذلك العبث مبستقبل املواطنني، 
موضحاً انه منذ عام 1995 اكتشفت 50 ألف حالة جلنسيات 

مزورة وان املواطنني تضاعفوا 8 مرات منذ احصاء 65 .

»الداخلية« شّيعت فقيد الواجب 

شيعت وزارة الداخلية وجمع 
غفير من املواطنني واملقيمني جثمان 
الشرطي محمد العنزي الذي وافته 
املنية أثناء تأديته مهام عمله يوم 

ــالــت وزارة  ـــي.    وق ـــاض الــســبــت امل
ــي بــيــان صحفي أمــس  الــداخــلــيــة ف
االثنني انه كان في مقدمة املشيعني 
وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام 

النهام وقيادات املؤسسة األمنية.   
وأعربت الوزارة عن خالص عزائها 
ألسرة الفقيد داعية املولى عز وجل 
ان يتغمده بواسع رحمته ويدخله 

فسيح جناته.
وكــان الفقيد اصيب اثناء تأدية 
ــب بــإصــابــة بليغة أدت الى  ــواج ال

وفاته.  
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ترامب : ال إعفاءات للنفط اإليراني

ترامب يتعهد بضمان تلقي سوق النفط العاملية إمدادات جيدة

الفضالة لوفد أممي: 
التجنيس حق سيادي للدولة

 بحث رئيس اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة 
غير قانونية صالح الفضالة مع رئيس مكتب املفوضية السامية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني في الكويت سامر حدادين تعزيز 
التعاون مبينا جهود الكويت حلل قضية املقيمني بصورة غير 

قانونية.   
ــح اجلهاز في بيان صحفي أمــس ان االجتماع يأتي  وأوض
في اطــار االجتماعات الدورية مع ممثلي املنظمات احلقوقية 
والدولية تعبيرا عن انفتاح اجلهاز للتواصل مع تلك املنظمات 

والعمل في جو من الوضوح والشفافية.   

قال البيت األبيض أمس إن الرئيس األميركي 
ــاءات  ــف ــرر إلــغــاء جميع اإلع ــد تــرامــب ق ــال دون
املمنوحة لثمانية اقتصادات تتيح لهم شراء 
النفط اإليراني دون مواجهة عقوبات أمريكية، 
فيما تعهد بضمان تلقي ســوق النفط العاملية 

إمدادات جيدة.
ــاف البيت األبيض : الــواليــات املتحدة  وأض
والسعودية واإلمـــارات.. إلى جانب أصدقائنا 
وحلفائنا، ملتزمون بضمان أن تظل أســواق 

النفط العاملية تتلقى إمدادات كافية .
وقفزت أسعار النفط بعد تقارير صادرة يوم 
األحد ذكرت أن اإلعفاءات ستنتهي وتظل األسعار 

مرتفعة  . وزاد سعر خام القياس العاملي برنت 
2.6 في املئة إلى 73.87 دوالر للبرميل بعد أن 
المس 74.31 دوالر في وقت سابق، وهو أعلى 

مستوياته منذ أوائل نوفمبر.
وفــي السياق ذاتـــه، قالت السعودية إنها 
ستنسق مع منتجي النفط اآلخرين مبا يكفل 
إمدادات نفطية كافية وسوقا متوازنة بعد إلغاء 

اإلعفاءات األميركية للنفط اإليراني.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في 
بيان إن اململكة تراقب من كثب التطورات في 
ســوق النفط  بشأن العقوبات املفروضة على 

صادرات النفط من إيران.

13 إرهابيًا    السعودية : إعتقال 
 أعلنت السلطات األمنية السعودية اليوم 
االثنني اعتقال 13 عنصرا ارهابيا في عملية 

امنية استباقية.
وقال املتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة 
السعودي نقال عن وكالة االنباء السعودية 
)واس( ان جهاتها املختصة رصدت مؤشرات 
قادت إلى الكشف عن ترتيبات لتنفيذ أعمال 

إجرامية الستهداف أمن البالد ومقدراتها.

واضاف انه على إثر هذه املعلومات باشرت 
اجلهات املختصة برئاسة امن الدولة فجر أمس 

العملية األمنية االستباقية.
ــن الــدولــة ماضية في  واكـــد ان رئــاســة أم
متابعة وتعقب العناصر اإلرهابية التي تعمل 
على تنفيذ أجندات جلهات مشبوهة ال تتمنى 
اخلير لهذا الــوطــن وتسعى للنيل مــن أهله 

واستقراره. 

»نزاهة« حتيل قياديني
في »األشغال« إلى النيابة  

أعلنت الهيئة العامة ملكافحة الفساد “نزاهة” 
أمس إحالة مدير إدارة ومشرف على أحد العقود 
لدى وزارة األشغال العامة ومدير مشروع لدى 
إحدى الشركات املتعاقدة مع الوزارة الى النيابة 
العامة بعد تلقي بــالغ يتضمن شبهة جرمية 

فساد في حق املذكورين.  
وقال املتحدث الرسمي األمني العام املساعد 
لكشف الــفــســاد والتحقيق محمد بــوزبــر في 
تصريح صحافي ان “نزاهة” قامت مبباشرة 
مهامها وإعمال اختصاصاتها حيال تلك الواقعة 
ــراءات البحث والتحري والتحقيق  واتخاذ إج

وسماع شهادات املبلغ والشهود واملختصني 
واالنتقال والضبط القضائي.   وأضاف بوزبر أن 
“نزاهة” خلصت من نتائج إجراءاتها وأعمالها 
واطمأنت الى توافر شبهات جدية على ارتكاب 
املبلغ ضدهم جرائم االستيالء وتسهيل االستيالء 
على املال العام وجرمية التزوير.واوضح ان هذه 
اجلرائم مؤثمة مبوجب املواد رقم 10 من القانون 
1 لسنة 1993 بشأن حماية األمـــوال العامة 
واملادتني رقمي 257 و48 من القانون 16 لسنة 

. 1960

احلكومة أكدت دعمه وفق الدستور

الصالح: ال وقائع محددة في محاور االستجواب 
عقد مجلس الوزراء اجتماعه األسبوعي صباح 
أمــس في مطار الكويت الــدولــي برئاسة الشيخ 
ناصر صباح األحــمــد ، رئيس مجلس الـــوزراء 
بــاإلنــابــة ووزيـــر الــدفــاع ، واســتــعــرض املجلس 
صحيفة االستجواب املقدم إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس 
الصالح ، مؤكداً أن االستجواب حق كفله الدستور 
لكل عضو من أعضاء مجلس األمة وأن ممارسة هذا 
احلق يجب أن تكون في إطار الشرعية الدستورية 

وحتقيقا للمصلحة العامة ومتطلباتها.
وأكد املجلس دعمه ومؤازرته للوزير الصالح 

ــق األطــر  فــي مواجهة االســتــجــواب املــقــدم لــه وف
الدستورية والقانونية من جانبه قال انس الصالح 
ان تفعيل النائبني الفاضلني محمد املطير ومحمد 
هايف أدواتهما الدستورية وتقدمي استجوابهما 
لي هو مبنزلة تأصيل ملمارسة دميقراطية أقسمنا 
جميعا على احترامها، وال شك في ان احملاسبة 
البرملانية وفق األطر الدستورية السليمة تثري 

غايات الرقابة وحتمي األموال العامة.
وأضاف: ولكون االستجواب املقدم في محاوره 
الثالثة لم يتضمن وقائع أو موضوعات محددة كما 

نصت عليه احملكمة الدستورية .

قياديون وزمالء للفقيد يحملونه إلى مثواه األخير
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