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مجلس األمة يعالج القضية خالل الصيف وإن تطلب دورة طارئة

توجيهات سامية بحسم ملف «البدون»
الغانم :حل جذري وعادل دون املساس بالهوية الوطنية
ال يمكن العبث بملف الجنسية..
وال للمساومات والضغوط..
«نقطة آخر السطر»

اقتراح بتنظيم تحصيل
القروض واملديونيات
كتب الفي النبهان وعبداهلل المجادي

تقدم ال�ن��واب ص��الح خورشيد واح�م��د الفضل
وع � � ��ودة ال ��روي� �ع ��ي وخ ��ال ��د ال �ش �ط��ي وف �ي �ص��ل
ال� �ك� �ن ��دري ب ��اق� �ت ��راح ب �ق ��ان ��ون ي �ن �ظ��م ع�م�ل�ي��ات
ت�ح�ص�ي��ل م��دي��ون �ي��ات ال �ق ��روض االس�ت�ه��الك�ي��ة
وال� �ت� �م ��وي� �ل� �ي ��ة وامل � ��دي � ��ون� � �ي � ��ات ب � ��ني األف� � � � ��راد،
م��وض �ح��ني ف ��ي اق �ت ��راح �ه ��م ان االح �ص��ائ �ي��ات
ال��رس�م�ي��ة ت��ؤك��د ارت �ف ��اع أع� ��داد امل�ت�ع�ث��ري��ن في
ال� �س ��داد م ��ن امل �ق �ت��رض��ني وم ��ا ت��رت��ب ع�ل�ي��ه من
أوام��ر ضبط وإحضار أو منع سفر األمر الذي
أدى إل��ى ت��ده��ور وضعهم امل��ال��ي وتعثرهم في
السداد.
ون ��ص امل �ق �ت��رح ع�ل��ى ح�ظ��ر تحصيل االق �س��اط
امل� �س� �ت� �ح� �ق ��ة ع � �ل� ��ى امل � ��دي� � �ن � ��ني ع� � ��ن ال� � �ق � ��روض
االستهالكية املمنوحة من البنوك والشركات
إال باالستقطاع من الراتب.

كتب الفي النبهان وعبداهلل المجادي

ك�ش��ف رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة م� ��رزوق ال �غ��ان��م ع��ن ت��وج�ي�ه��ات أم �ي��ري��ة بحسم
ملف املقيمني بصورة غير قانونية «البدون» ،مؤكدا أنه وانطالقا من هذه
التوجيهات فان مجلس األمة ماض في اقرار حل جذري وعادل لهذه القضية
وبما ال يمس الهوية الوطنية والجنسية الكويتية.
وأضاف الغانم في تصريح الى الصحافيني امس أن تصريحي حول قضية
«ال �ب��دون» أو املقيمني ب�ص��ورة غير قانونية يأتي بناء على توجيهات من
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح االحمد وبناء عليه أوض��ح أنه ال
يمكن القبول بالعبث في ملف الجنسية والهوية الوطنية أو أن يتحول هذا
امللف مادة للمساومات والضغوط السياسية ،مؤكدا ان هذه حقيقة يجب أن
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�سمو اأمري البالد لدى ا�ستقباله اأم�س رئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن

الحكومة أكدت احتواء الصحيفة على ثماني مخالفات واضحة

معاشات املتقاعدين
 5أغسطس

استجواب الكندري لسمو الرئيس «غير دستوري»
كتب الفي النبهان وعبداهلل المجادي

أك � ��دت ال �ح �ك��وم��ة ان اس �ت �ج��واب ال �ن��ائ��ب د .ع�ب��دال�ك��ري��م
الكندري واملوجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ
ج��اب��ر امل �ب��ارك «غ �ي��ر دس� �ت ��وري» الح �ت��وائ��ه ع�ل��ى ثماني
مخالفات دستورية واضحة.
وأش ��ارت الحكومة ف��ي مذكرتها القانونية التي قدمها
وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس االم ��ة وزي ��ر ال �ع��دل د .فهد
ال�ع�ف��اس��ي أم��س ال��ى اللجنة التشريعية ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال��ى
ان م �ح��اور االس �ت �ج��واب ال ص�ل��ة ل�ه��ا ب��ال�س�ي��اس��ة العامة
للحكومة.
وأضافت ان الحفاظ على أحكام الدستور وعدم املشاركة
ف��ي م�خ��ال�ف��ة أح �ك��ام��ه ي��وج �ب��ان رف ��ض ه ��ذا االس �ت �ج��واب

ب �ح �س �ب��ان ان ��ه ال ي�ع�ت�ب��ر م ��ن م �س��ائ��ل ال �س �ي��اس��ة ال�ع��ام��ة
للحكومة التي يسأل عنها رئيس مجلس ال��وزراء وفقًا
ألح� �ك ��ام ال ��دس� �ت ��ور وال ��الئ� �ح ��ة ال��داخ �ل �ي��ة مل �ج �ل��س األم ��ة
وقرارات املحكمة الدستورية في هذا الشأن.
وأوضحت ان املسؤولية السياسية أمام مجلس األمة عن
جميع ما ورد بمحاور االستجواب املذكور «ان صحت»
تقع على الوزراء فرادى كل حسب اختصاصه عن أعمال
وزارته.
وقالت ان املسلم به ان محاور االستجواب تقع كلها في
نطاق اختصاص وزارات محددة وفقًا ملراسيم انشائها،
مشيرة الى انه ال يجوز التزاما بقرار املحكمة الدستورية
تحريك املسؤولية السياسية ضد رئيس مجلس الوزراء
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د .فهد العفا�سي

املحاور العالقة لها
بالسياسة العامة
للحكومة وتقع
في نطاق اختصاصات
وزارات محددة

ِّ
البحرية األميركية تحذر السفن من «مخاطر» خالل عبورها الخليج

«الداخلية» :ضبط
املتطاولني على الذات
اإللهية والرسول
أعلنت وزارة الداخلية قيام أجهزتها األمنية
امل� �خ� �ت� �ص ��ة ب� �ض� �ب ��ط ع � � ��دة أش � � �خ � ��اص ق� ��ام� ��وا
بالتطاول على ال��ذات اإللهية والرسول الكريم
ف��ي مقطع ف�ي��دي��و م �ت��داول ع�ل��ى ب�ع��ض م��واق��ع
ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي وات � �خ ��ذت اإلج � � ��راءات
ال�ق��ان��ون�ي��ة ض��ده��م ،وأك� ��دت ال� � ��وزارة حرصها
على تطبيق القانون على الجميع ،مشددة في
الوقت ذاته على أنها لن تتهاون مع أي شخص
ي �ق��وم ب��ال �ت �ط��اول ع �ل��ى ال� ��ذات اإلل �ه �ي��ة وال��دي��ن
اإلسالمي الحنيف.
م��ن ج��ان��ب آخ��ر نفت وزارة الداخلية ف��ي بيان
م �ن �ف �ص��ل ص �ح��ة م ��ا ت ��م ت� ��داول� ��ه ع �ل��ى م��واق��ع

بريطانيا تستعد للرد على إيران:
تعزيزات عسكرية وعقوبات اقتصادية
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لندن تعتذر للقاهرة
وتثني على سالمة
املطارات املصرية

احلر�س الثوري عر�س م�ساهد لحتجاز الناقلة الربيطانية

(اأ .ف .ب)

عواصم -الوكاالت :قررت بريطانيا أمس ارسال مزيد من
التعزيزات العسكرية الى الخليج بسبب «زيادة املخاطر»
فيما تستعد ل�ن��دن ل�ف��رض ح��زم��ة ع�ق��وب��ات ع�ل��ى ط�ه��ران
ردا ع�ل��ى اح�ت�ج��از ال �ح��رس ال �ث��وري اإلي��ران��ي ن��اق�ل��ة نفط
بريطانية ف��ي مضيق ه��رم��ز ،ف��ي ح��ني اص��درت البحرية
االميركية تحذيرا للسفن من مخاطر اثناء عبورها مياه
الخليج( ....طالع ص .)18
وأك� ��دت وزارة ال ��دف ��اع ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ال �ت��زام �ه��ا ب��ال��وج��ود
العسكري في الشرق األوسط لإلبقاء على مضيق هرمز
مفتوحا أمام حركة املالحة .مشيرة الى انها تبحث «عدة
خيارات» بشأن احتمال فرض عقوبات على إيران.
وبعثت بريطانيا رسالة ملجلس األم��ن بشأن «احتجاز»
إي ��ران الناقلة البريطانية «ستينا إم�ب�ي��رو» ق��ال��ت فيها
إن��ه ال أدل��ة على زع��م إي��ران أن الناقلة اصطدمت بقارب
صيد إيراني وأكدت بريطانيا في رسالتها أن قوات إيران
اقتربت من الناقلة في املياه اإلقليمية لسلطنة عمان.
م��ن جانبها كشفت صحيفة «دي�ل��ي تليغراف» أن وزراء
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القاهرة « -النهار»

أب��دى وزي��ر ال�ط�ي��ران امل �ص��ري ،أم��س ،استياءه
الت �خ��اذ ش��رك��ة ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة البريطانية
قرارًا انفراديًا يمس أمن املطارات املصرية دون
الرجوع ال��ى الجهات املصرية املختصة ،فيما
ّ
أك��د السفير امل�ص��ري ل��ه اع �ت��ذار بريطانيا عن
قرار الخطوط البريطانية.
وج ��اء ف��ي ب �ي��ان ل� ��وزارة ال �ط �ي��ران امل �ص��ري��ة ،أن
ال� ��وزي� ��ر ي ��ون ��س امل � �ص ��ري ع � ّ�ب ��ر ع ��ن اس �ت �ي��ائ��ه
للسفير البريطاني في القاهرة جيفري آدامر،
وذلك على خلفية قرار تعليق الخطوط الجوية
البريطانية رحالتها الى مطار القاهرة الدولى
مل ��دة  7أي � ��ام .وأض � ��اف ال �ب �ي��ان« :ت �ق��دم السفير
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ظريف :بولتون «يبخ سمومه» لجر بريطانيا
إلى «حرب القرن»
لندن – كراكاس– الوكاالت :اتهم وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف ،مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون ،ب� «بخ سمومه»
في بريطانيا بعد فشله في اس�ت��دراج الرئيس دونالد ترامب إل��ى ما
وصفه ب� «حرب القرن» ،في حني حذر السفير االيراني لدى بريطانيا
من ان جهات محلية في اململكة املتحدة تسعى الى تأجيج التوتر.

وكتب ظريف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر امس «بعد فشله
ف��ي اس �ت��دراج دون��ال��د ت��رام��ب ل�ل��دخ��ول ف��ي ح��رب ال �ق��رن ،وخ��وف��ا على
انهيار فريقه «الفريق باء» حول جون بولتون سمومه نحو بريطانيا،
على أمل جرها للمستنقع» وأض��اف ظريف «الحكمة والبصيرة هما
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أعلنت املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
عن إي��داع معاشات املتقاعدين في حساباتهم
بالبنوك في  5أغسطس املقبل وذلك بمناسبة
قرب حلول عيد األضحى املبارك.
وأشارت املؤسسة في بيان صحافي امس إلى
أن هذا التوجه جاء للتسهيل على املتقاعدين
ولتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الستقبال
العيد.

«نزاهة» :إحالة قياديني
من «األشغال» إلى النيابة
كتب فايز الزعل

كشفت الهيئة العامة ملكافحة الفساد (نزاهة)
على لسان املتحدث الرسمي للهيئة د .محمد
عبد الرحمن بوزبر األمني العام املساعد لكشف
الفساد والتحقيق عن إحالة ( )3قياديني و()7
م��دي��ري��ن ورؤس � ��اء أق �س��ام ف��ي وزارة األش �غ��ال
ال�ع��ام��ة وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�ط��رق وال�ن�ق��ل ال�ب��ري
ون ��ائ ��ب رئ �ي ��س م �ج �ل��س إدارة ش ��رك ��ة خ��اص��ة
ال��ى ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة .وأك ��د ب��وزب��ر ف��ي تصريح
ص�ح��اف��ي أن ق �ط��اع ك�ش��ف ال �ف �س��اد وال�ت�ح�ق�ي��ق
تلقى ب��الغ��ًا م�ق��دم��ا م��ن وزي ��ر األش �غ��ال العامة
مطويا علي مستندات وتقارير بشأن الواقعة
وت� ��م ق �ي��د ال� �ب ��الغ ف ��ي س �ج��ل ح �ص��ر ال �ب��الغ��ات
بالهيئة.

عميد «الفنون
المسرحية» :بدعم
د .حامد العازمي نجحنا
في تحقيق اإلنجازات
مبنى التلفزيون
سنفتتحه قريب ًا ..ونعتزم
إقامة الدورة التاسعة
للمهرجان األكاديمي
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