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كاشفًا عن توجيهات أميرية بحسم امللف دون املساس بالهوية الوطنية

الغامن: حل جذري لـ»البدون« هذا الصيف

معروف أن توجيهات صاحب السمو  - حفظه 
الله - دائما تدعو إلى تطبيق القانون وانصاف 
املظلومني.. ما تسرب من أرقام ومعلومات حول 
قضية - املقيمني بــصــورة غير قانونية- أن 
معظمهم معروفي األصــل واملنشأ وليس كما 
يدعون أنهم من بادية الكويت حيث أن البلد فيها 
احصاء عام  1965 وكانت مكتملة األركان.. فهل 
من املعقول أن يكون هناك مواطن لم يعلم عن 
هذا التطور ولم يسجل نفسه ضمن املواطنني؟.. 
احلل اجلذري للقضية معروف وهم ال يريدون 

تطبيقه.

بني السطور

�صمري خ�رض

كشف رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن، عن توجيهات 
أميرية بحسم ملف املقيمني بصورة غير قانونية ، مؤكدا أنه 
انطالقا من هذه التوجيهات فإن مجلس االمة ماٍض في إقرار 
حل جذري وعادل لهذه القضية ومبا ال ميس الهوية الوطنية 

واجلنسية الكويتية .
وقــال الرئيس الغامن في تصريح للصحافيني أمس: 
إن تصريحي حول قضية البدون أو املقيمني بصورة غير 
قانونية يأتي بناء على توجيهات من صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد،  وبناء عليه أوّضح أنه ال ميكن القبول 
بالعبث في ملف اجلنسية والهوية الوطنية أو أن يتحول 
هذا امللف إلى مادة للمساومات والضغوط السياسية ، مؤكدا 

أن هذه حقيقة يجب أن يعرفها اجلميع.
وأضــاف: كما ذكرت سابقا فإن هناك حال جذريا وعادال 
لهذه القضية خالل الصيف وهناك حتركات متت على قدم 
وساق لم تظهر للعلن لزيادة فرص جناحها واحلفاظ عليها 

وحمايتها ممن يحاول أن يستعرض

  اجتماع »التشريعية«.. ال قرار 
دستورية استجواب رئيس الوزراء

قال رئيس اللجنة التشريعية 
والقانونية، النائب خالد الشطي، 
إن اجتماع اللجنة التشريعية 
والقانونية أمــس بحث موضوع 
االستجواب املقدم إلى سمو رئيس 
الــوزراء الشيخ جابر املبارك، من 

قبل النائب د.عبد الكرمي الكندري.
ولفت الشطي إلى أن االجتماع 
حضره وزير العدل ووزير الدولة 
ــة، املستشار  لشؤون مجلس األم
د ..فهد العفاسي، ومت االستماع 
فيه إلى وجهة نظر احلكومة حيث 
أكــدت ما أشــارت إليه سابقا بأن 
محاور االستجواب غير دستورية 
وقدمت مذكرة وتقريرا بكالمها 

يفند محاور االستجواب.
ــار الشطي إلــى أن اللجنة  وأش
التشريعية إلى اآلن لم تصل إلى 
قرار بهذا الشأن وستستكمل مهمة 
البحث وستسمع إلى وجهات نظر 
مــتــعــددة ستتم مناقشة املــذكــرة 
احلكومية وتفحصها، مؤكدا أن 
اللجنة ستنتصر في نهاية املطاف 
إلى الدستور والقانون، مستدركا: 
ــال يــوجــد لــديــنــا مــوقــف مسبق  ف

ســواء مع محاور االستجواب أو 
ضــده وإمنــا لدينا معيار قانوني 
ودستوري بحت وسيتم مناقشة 

املوضوع بشكل دستوري عميق 
ــع املــســتــشــاريــن لــلــوصــول إلــى  م
وجهة نظر دســتــوريــة واجتهاد 

دســـتـــوري يــخــدم وجــهــة النظر 
القانونية الدستورية في نهاية 

املطاف .

البورصة   ملــؤشــرات  جماعي  هبوط 
مع إشارة فنية »سلبية«
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 »الــهــال األحــمــر« يـــوزع كــوبــونــات 
احملتاجة  األسر  على  األضحى  عيد 

في الباد
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»غرب  في  مشواره  يدشن  »األزرق« 
آسيا« بلقاء األخضر السعودي

ملشاهدة الصفحات
PDF

ترامب يطالب النائبات الدميقراطيات بـاالعتذار للكيان الصهيوني

غضب جتاه النائبات كورتيز وعمر وبريسلي وطليب

جدد الرئيس األميركي دونالد ترامب أمس هجومه على أربع 
نائبات دميوقراطيات بعد هجمات األسبوع املاضي وصفت بـ 
“العنصرية”، وطالبهن باالعتذار عن األمور الفظيعة الكريهة 

التي قلنها. 
وكتب في تغريدة : ال أعتقد أن النائبات األربع قــادرات على 
حب بالدنا، في إشارة الى الكسندريا اوكازيو كورتيز، وإلهان 

عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب، وهن جميعاً من األقليات. 
وأضاف : عليهن االعتذار ألميركا وإسرائيل على األمور التي 
قلنها.. إنهن يدمرن احلزب الدميوقراطي، ولكنهن نساء ضعيفات 

ويفتقرن إلى الثقة بالنفس وال ميكنهن أبدا تدمير أمتنا العظيمة. 
وتأتي هذه التغريدات بعد أسبوع من إثارة ترامب عاصفة من 
الغضب عندما هاجم النائبات في سلسلة من التغريدات وطالبهن 
بـالعودة إلى بلدانهن االم.  وفي خطوة نادرة وجه مجلس النواب 
الذي يهيمن عليه الدميوقراطيون توبيخا لترامب الثالثاء على 
تصريحاته العنصرية ضد النائبات املعروفات باسم الفرقة.  
وفــي اليوم التالي هتف حشد في جتمع انتخابي لترامب في 
غرينفيل في كاروالينا اجلنوبية بعبارة اعيدوهن إلى بالدهن 

اثناء مهاجمته النائبات مرة أخرى.

»نزاهة«: إحالة قياديني 
وإشرافيني في »األشغال« 

و»الطرق« للنيابة 
أعلنت الهيئة العامة ملكافحة الفساد “نزاهة” إحالة 3 قياديني 
و7 مديرين ورؤساء أقسام في وزارة األشغال والهيئة العامة 
للطرق والنقل البري ونائب رئيس مجلس إدارة شركة خاصة 
الى النيابة على خلفية قضية جتمع االمطار بالطرق وتطاير 
احلصى. وقــال املتحدث الرسمي للهيئة األمــني العام املساعد 
لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر ، إن قطاع كشف 
الفساد تلقى بالغا من وزيــر األشغال ووزيــر الدولة لشؤون 

اإلسكان.

»التأمينات«: معاشات 
املتقاعدين في 

حساباتهم قبل العيد   
ــة  ــام ــع أعــلــنــت املـــؤســـســـة ال
للتأمينات االجتماعية عن إيــداع 
معاشات املتقاعدين في حساباتهم 
بالبنوك في 5 أغسطس املقبل وذلك 
مبناسبة قرب حلول عيد األضحى 

املبارك.
وأشــــارت املــؤســســة فــي بيان 
صــحــفــي إلــــى أن هــــذا الــتــوجــه 
جــاء للتسهيل على املتقاعدين 
ولتمكينهم من تلبية احتياجاتهم 

الستقبال العيد.
ــادة  ــي ــق ــة ال ــس ــؤس وهـــنـــأت امل
السياسية والــشــعــب الكويتي 
وعموم املقيمني على أرض الكويت 

بحلول عيد األضحى املبارك.  

ناصر الصباح يتابع خطة 
»البترول« للطاقات البشرية 

تــرأس النائب األول لرئيس مجلس الـــوزراء ووزيــر الدفاع 
رئيس املجلس األعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الشيخ ناصر 
صباح األحمد االجتماع العاشر لــدور االنعقاد الثاني وذلك 
لالطالع على خطة مؤسسة البترول الكويتية حول الطاقات 

البشرية.
وقالت األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية في 
بيان صحفي إن ممثلي مؤسسة البترول الكويتية استعرضوا 

خالل االجتماع اجنازاتهم السابقة وخططهم املستقبلية.
وأضافت أن املجلس اطلع خالل االجتماع على خطة املؤسسة 
بشأن الطاقة البشرية في القطاعات النفطية مبينة أن املجلس 
ناقش كذلك برنامج أعمال جلانه للفترة املقبلة والــدراســات 

واالستشارات املطلوب اجنازها خالل دور االنعقاد املقبل.
وأكــدت ضــرورة دعم القرارات التي تتخذها جلانه كما اتخذ 
املجلس توصية التنسيق مع عدد اجلهات احلكومية واملنظمات 
الدولية واالستشارية بحصر الدراسات التي قامت بها خالل 
السنوات املاضية بهدف االستفادة مما بها للمساهمة في حتقيق 

رؤية )كويت جديدة 2035(.  

»الداخلية«: مخفر 
الشويخ  اليديره وافد

 نفت وزارة الداخلية صحة ما مت تداوله على مواقع التواصل 
االجتماعي بــأن شخصا من جنسية عربية يدير مخفر منطقة 

الشويخ مؤكدة أن ذلك “عار متاما عن الصحة«.
وأوضحت اإلدارة العامة للعالقات واإلعــالم األمني بالوزارة 
في بيان صحفي أن الشخص املذكور يعمل ممثال قانونيا إلحدى 
شركات تأجير السيارات إذ تتطلب طبيعة عمله التردد املستمر 

على املخفر إلنهاء األعمال اخلاصة بالشركة التي يعمل بها.
من جانب آخر أعلنت الــوزارة في بيان منفصل قيام أجهزتها 
األمنية املختصة بضبط عدة أشخاص قاموا بالتطاول على الذات 
اإللهية والرسول الكرمي )صلى الله عليه وسلم( في مقطع فيديو 
متداول على بعض مواقع التواصل االجتماعي واتخذت اإلجراءات 
القانونية ضدهم. وأكدت الوزارة حرصها على تطبيق القانون على 
اجلميع مشددة في الوقت ذاته على أنها لن تتهاون مع أي شخص 

يقوم بالتطاول على الذات اإللهية والدين اإلسالمي احلنيف. 

جانب من اجتماع اللجنة أمس بحضور الوزير العفاسي
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