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126 شخصية قدموا شكوى إلى »نزاهة« بشأن مخالفات جسيمة 

عبث في قيود الناخبني

ــاع في ليبيا حرجة للغاية وواضــح  األوض
أنها ستكون موقعاً لصراع أممي طمعا بالنفط 
الليبي اخلفيف والقريب من االحتاد األوروبي .. 
آخر اهتمام الدول املتصارعة هو اإلنسان الليبي 
الــذي حــرم من خيرات بــاده خــال فترة حكم 

الديكتاتور القذافي عليه من الله ما يستحق ..
لألسف العديد من هــذه الــدول التي تدعي 
الــدميــقــراطــيــة تــدعــم الــديــكــتــاتــور العجوز 
وعصابته وهذا يعني عودة النظام الذي أسقطه 
الشعب .. ارفعوا أيديكم عن املواطن الليبي 
ودعـــوه يقرر مصيره بنظام دميــقــراطــي وال 

تظلموه من أجل مصاحلكم !

بني السطور

تقدمت 126 شخصية من رجال ونساء الكويت بشكوى 
إلى الهيئة العامة ملكافحة الفساد »نزاهة«، بشأن العبث 
في سجات قيود الناخبني، متحدثني عن وجود مخالفات 
جسيمة خافا ملا أحاطها به القانون من ضمانات وإجراءات 
واشتراطات حرصا على سامتها وصحتها، داعيني إلى 

التحقيق في تلك التجاوزات ومحاسبة املتسببني بها.
وأرفــق املوقعون مع الشكوى حافظة مستندات ضخمة 
تبني حجم األخطاء والنواقص في كشوف الناخبني األمر 

الذي ميثل هدما مباشرا لبناء السلطة التشريعية وتكوينها.
ـــوا »نــزاهــة« إلــى التحقيق فــي تلك الــتــجــاوزات  ودع
ــادة األمــور إلى  »الصارخة« ومحاسبة املتسببني بها وإع
نصابها فسجات الناخبني هي األســاس الــذي تقوم عليه 
السلطة التشريعية وتخريبها يعتبر تخريبا إلرادة األمة 

ومدعاة إلفساد السلطة املعنية بالتشريع والرقابة.
وشــارك في تقدمي الشكوى وفــد مكون من لولوة املا 

ود.حسن جوهر وعالية اخلالد وعبد الرحمن الصقاوي.
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تداعيات إصابات كورونا اجلديدة
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ب�  جديدة  إصابة   833 »الصحة«: 
536 منها ملواطنني  »19 »كوفيد 

3

أفريقيا..  في  ك��ورون��ا  إص��اب��ات  تزايد 
وأم����ي����رك����ا ت�����واص�����ل ت���س���ج���ي���ل أرق�����ام�����ًا 

قياسية

اخلالد: جتفيف منابع الفساد واسترجاع األموال املنهوبة

عقد سمو الشيخ صباح اخلالد 
ــع رؤســـاء  رئــيــس مجلس لــقــاء م
وممثلي األجهزة الرقابية احلكومية 
، مؤكدا أن وجود هذا الكم من مظاهر 
الفساد ال يستقيم فــي ظــل تعدد 
اجلهات الرقابية وما تقوم به من 
جهود وما تزخر به تشريعاتنا من 
أحكام تستهدف حماية املال العام 

واحلد من مظاهر التعدي عليه.
ـــى ضـــرورة  ــوه ال ــم ــــار س  وأش
االنتقال من حالة التذمر والشكوى 
إلى خطوات عملية جــادة ملواجهة 
الفساد تــؤدي إلــى جتفيف منابع 
الفساد ومنع أسبابه ومحاسبة 
املــتــســبــبــني فـــي جـــرائـــم الــفــســاد 
ـــاع األمــــــوال الــعــامــة  ـــرج ـــت واس

الــتــي تعرضت للنهب والسرقة 
ــراءات القانونية على  واتخاذ االج
الصعيدين احمللي واخلارجي مبا 
يستوجبه كل ذلك من جدية التحرك 
وتضافر كل اجلهود وتعاون كل 
اجلهات وتفعيل التنسيق األمثل 
بني اجلهات الرقابية مع احترام 
اخلصوصية واالستقالية التي 

منحها القانون لكل منها.
وقـــد أكـــد ســمــو رئــيــس مجلس 
الوزراء بأن توجيه صاحب السمو 
األمير كــان واضحا بــأن ال حماية 
لفاسد وأن ال احد فوق القانون مهما 

كان اسمه أو صفته أو منصبه.

اخلالد مجتمعا برؤساء وممثلي األجهزة الرقابية احلكومية
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بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

اأ�سرة جريدة تتقدم 

عائلــة الـهـالل املطيـري

لوفاة املغفور له باإذن اهلل 

علي م�ساري هالل املطريي

�سائلني العلي القدير اأن يتغمد الفقيد

بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته

ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب موؤمنة بالق�ساء والقدر

تركيا حتسم اليوم مصير »آيا صوفيا«  
قـــال مـــســـؤوالن تــركــيــان إن من 
املرجح أن تعلن احملكمة اليوم ، أن 
حتويل املعلم التاريخي آيا صوفيا في 
اسطنبول إلى متحف في عام 1934 
كان غير قانوني، مما ميهد الطريق 

أمام إعادته إلى مسجد. 
واقترح الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــان إعــادة املبنى األثــري املدرج 
على قائمة الــتــراث العاملي ملنظمة 
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

»يونيسكو« إلى مسجد مرة أخرى.
ــال مــســؤول مــن حــزب العدالة  وق
والتنمية إن »قــرارا لصالح اإللغاء« 

متوقع اليوم.
وقالت الهيئة التي أقامت الدعوى 
ــا صوفيا مــن أمـــاك السلطان  إن آي
العثماني، محمد الثاني، امللقب مبحمد 
الفاحت، الذي سيطر على املدينة عام 
1453، والتي كانت تعرف في ذلك 
الوقت باسم القسطنطينية، وحول 
الكنيسة التي كان عمرها 900 عام 

بالفعل إلى مسجد.

»املدنية«: إجراءات صارمة 
ملعامالت تغيير العنوان

جدد املدير العام للهيئة العامة 
للمعلومات املدنية الكويتية مساعد 
العسعوسي دعوته ملن لديه شكوى 
بشأن العناوين اباغ النيابة العامة 
مشيرا إلى قدرة الهيئة على التعرف 
على من أجنز أي معاملة من واقع 
سجاتها االلكترونية إذ حتتفظ 
الهيئة بالبيانات التاريخية ألي 
ــني أن الهيئة اتخذت  معاملة. وب
ــــراءات صــارمــة ملعامات  عــدة اج
تغيير العنوان آخرها فرض البصمة 
على املالك الثبات حضوره وتأكيد 

بيانات القاطنني على سكنه إضافة 
الــى اخلــدمــة االلكترونية التي مت 
إطاقها قبل سنتني والتي متكن ماك 
العقار من املتابعة االلية ألي حركة 

شطب أو إضافة تتم على عقاراتهم.
وأوضح العسعوسي في تصريح 
صحفي امس أن الهيئة تكرر طلبها 
لكل من لديه شكوى بشأن بيانات 
قاطني السكن اخلاص التقدم بباغ 

الى النيابة العامة.

صرف التموين بالبطاقات املنتهية 
31 أغسطس مستمر حتى 

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أمس 
قرارا يتم مبوجبه إستمرار صرف املواد التموينية 
للبطاقات املنتهية حتى 31 أغسطس املقبل وذلك ملا 
تقتضيه املصلحة العامة. وأضافت الوزارة في بيان 
صحفي أن القرار يشمل حاملي البطاقات التموينية 
والهويات الشخصية واملنتهية مــدة صاحيتها 
مؤكدة على جميع املسؤولني تنفيذ القرار كل وفق 

اختصاصه وينشر باجلريدة الرسمية.
وأشارت إلى استمرار العمل بكافة أفرع التموين 

من الساعة 8 صباحا حتى 5 عصرا عدا يوم اجلمعة

»الداخلية« تنفي
جتنيس النائب البنغالي

نفت وزارة الداخلية أمس 
ما مت تداوله في بعض وسائل 
التواصل االجتماعي من حصول 
املتهم البنغالي على اجلنسية 
الكويتية مبينة أنه مقيم بالباد 
ــة األجــانــب  ــام وفــقــا لــقــانــون إق
وأحيل الى النيابة العامة كمتهم 
بعدة قضايا. واكدت الوزارة في 
بيان صحفي أن ما مت تداوله من 
حصول هذا املتهم على اجلنسية 

الكويتية غير صحيح داعية 
جميع وسائل اإلعام والتواصل 
االجتماعي إلى حتري الدقة فيما 

تنشره من أخبار.
ـــى أن أبــوابــهــا  ـــــارت ال وأش
مفتوحة على مدار الساعة للرد 
عــلــى أي اســتــفــســارات تتعلق 

بالشأن األمني.

الغامن: الثالثاء جلسة عادية
ريا�س عواد

قال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن إن جلسة املجلس 
املقرر عقدها يومي الثاثاء واألربعاء املقبلني ستكون جلسة 
عادية مشيرا إلى »أن ما صرح به أمس من أنها جلسة غير 

عادية كان خطأ لغويا غير مقصود«.
وأضاف الغامن في تصريح مقتضب امس أنه مت التنسيق 
مع سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء »الذي 
أكد حضور احلكومة للجلسة« موضحا أنه سيتم توزيع 

جدول أعمال اجللسة غدا السبت.
ولفت إلــى أن االســتــجــواب املــقــدم مــن النائب ريــاض 
العدساني إلى وزير املالية براك الشيتان بصفته سيكون 

مدرجا على جدول أعمال اجللسة املقبلة. 
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