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متهيدا لتوزيعه على مستحقي الرعاية

استقبله اخلرينج والعمير وعاطف

الغامن يعود إلى البالد بعد مشاركته في احتفالية أبل ردا على اخلرينج « :السكنية» تسلمت موقع مشروع
مرور  150عاما على نشأة احلياة النيابية في مصر جنوب عبدالله املبارك وبدأت إجراءات التخطيط والتصميم

وصول الغامن للكويت وفي استقباله اخلرينج والعمير والسفير املصري

ع��اد رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ال��ى ال��ب�لاد أم��س بعد
مشاركته في احتفالية مجلس النواب املصري
مبناسبة مرور  ١٥٠عاما على نشأة احلياة
النيابية ف��ي مصر وال��ت��ي أقيمت بحضور
الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي.
وكان في استقبال الغامن في مطار الكويت
ال��دول��ي نائب رئيس مجلس األم��ة مبارك

اخل��ري��ن��ج ووزي���ر األش��غ��ال وزي���ر ال��دول��ة
لشؤون مجلس االم��ة الدكتور علي العمير
وسفير مصر ل��دى ال��ك��وي��ت ي��اس��ر عاطف
واالم�ي�ن ال��ع��ام املساعد لقطاع املعلومات
والوثائق خالد املطيري.
وشارك الغامن في اإلحتفالية تلبية لدعوة
من رئيس مجلس النواب املصري الدكتور
علي عبدالعال سيد احمد حيث راف��ق��ه كل

من وكيل الشعبة البرملانية النائب فيصل
الشايع وام�ين س��ر الشعبة النائب حمود
احلمدان والنائبان كامل العوضي وراك��ان
النصف اضافة ال��ى ام�ين ع��ام مجلس االمة
عالم الكندري واالم�ين العام املساعد لقطاع
االعالم والعالقات العامة عبداحلكيم السبتي
واالمني العام املساعد لشؤون احلرس اللواء
خالد الوقيت.

ردا على سؤال برملاني لنائب رئيس
مجلس األم���ة م��ب��ارك اخل��ري��ن��ج حول
أسباب تأخير تخصيص قسائم مشروع
جنوب عبد الله املبارك ،قال وزير الدولة
لشؤون اإلسكان ياسر أب��ل  :إن موقع
املشروع مت تسليمه الى املؤسسة العامة
للرعاية السكنية بتاريخ  31يوليو
.2016
وأض��اف أبل  :حيث ب��ادرت املؤسسة
بالبدء ف��يات��خ��اذ إج���راءات التخطيط
والتصميم للمشروع متهيدا إلج��راء
التوزيع بعد استكمال إعداده لذلك.
وكان نائب رئيس مجلس األمة مبارك
اخلرينج ق��د وج��ه س��ؤاال برملانيا الى
وزير الدولة اإلسكان ياسر أبل استفسر
فيه عن االسباب التي أدت إل��ى تأخير
تخصيص وتوزيع منطقة جنوب عبد
الله املبارك والتيمت التنازل عنها من
قبل املجلس البلدي وهيئة الزراعة وملاذا
لم يتم توزيعها على املستحقني اصحاب
الطلبات باألقدمية.
وك��ان نص السؤال كالتالي  :اهتمت
دولة الكويت منذ اخلمسينيات بالرعاية
السكنية للمواطنني الكويتيني باعتبارها
نوع من انواع الرعاية االجتماعية التي
تلتزم الدولة بتوفيرها لألسرة املستحقة
بعد التأكد من انطباق استحقاق السكن
عليها وأحقيتهم لتلك املساكن.
ونظرا ألهمية هذه املساكن اخلاصة

السفير األسترالي يزور مجلس األمة ويطالب
بإلغاء عقوبة اإلعدام في الكويت

مبنى مجلس االمة

ال �ن ��ائ ��ب ال �ع �م��ر ي� ��رد  :ق ��وان�ي�ن ال �ك ��وي ��ت ت �ط �ب��ق ع �ق��وب��ة اإلع� � ��دام ف ��ي ق �ض��اي��ا م�ع�ي�ن��ة
استقبل رئ��ي��س جلنة ح��ق��وق اإلن��س��ان
البرملانية النائب جمال العمر في مكتبه
مبجلس األم��ة امس السفير االسترالي في
البالد وارن ه��اوك والسكرتير الثاني في
السفارة إلينور هيل.
وذك���ر العمر ف��ي تصريح صحافي أن
السفير االسترالي طرح العديد من املواضيع
التي كانت محل نقاش ومنها م��ا يتعلق
في جهود دول��ة الكويت في مجال حقوق
اإلن���س���ان ،وم���ا ان��ت��ه��ت إل��ي��ه ال��ك��وي��ت في
متابعة وح��ل قضية ال��ب��دون ،فضال عن
الدور اإلنساني في متابعة قضايا الالجئني
وضحايا الكوارث واحلروب.
وأضاف العمر أنه مت الرد على استفسار

السفير االس��ت��رال��ي ع��ن أح��ك��ام اإلع���دام
الصادرة وتنفيذها في الكويت ،بالتأكيد على
أن قوانني الكويت الصادرة عن مجلس األمة
تشدد على ضرورة تطبيق هذه العقوبة في
قضايا معينة ومنها اإلجتار باملخدرات ،ال
سيما وأن الكويت مستهدفة من مافيا وجتار
امل��خ��دارت في العالم ،وترفض أن تتحول
إلى ميناء لترويج هذه السموم في املنطقة،
األم��ر ال��ذي يتطلب التشدد ف��ي العقوبة،
مؤكدا في الوقت ذاته حق املتهمني في الدفاع
ع��ن أنفسهم م��ن خ�لال درج���ات التقاضي
كافة ،مشيرا إلى أن الوفد االسترالي حتدث
ع���ن»دور استرالي ق��وي للترويج إللغاء
عقوبة اإلع��دام كأحد أهم أه��داف استراليا

في حقوق اإلنسان».وأشار العمر إلى دور
دول���ة الكويت اإلن��س��ان��ي وال���ذي ال يحيد
عن التوجيهات السامية لقائد اإلنسانية
أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،الفتا إلى
م��ا قامت وت��ق��وم ب��ه الكويت م��ن مساعدة
ال�لاج��ئ�ين ،واستضافتها أخ��ي��را الجئني
س��وري�ين يشكلون نحو  10ف��ي امل��ئ��ة من
تعداد الكويتيني ،فضال عن الدور اإلنساني
لصندوق التنمية ال��ذي يستفيد منه أكثر
من  120بلدا في العالم حصلوا على نحو
 3في املئة من دخ��ل الدولة القومي.وأكد
العمر خ�لال ردوده على مالحظات الوفد
االسترالي الزائر أن الكويت تساند التحالف
الدولي في محاربة اإلرهاب الذي ال دين له،

منوها بالتنسيق بني دول مجلس التعاون
اخلليجي في هذا املجال ومبا يحفظ سالمة
واستقرار املنطقة.وأوضح أن��ه مت تزويد
السفير االسترالي بنسخة من تقرير اللجنة
املركزية ملعاجلة أوض��اع املقيمني بصورة
غير قانونية «البدون»وإبالغه أن جهود
الكويت مستمرة من أجل حسم هذه القضية.
ولفت العمر إلى دور الكويت الرائد في
احل��ف��اظ على ح��ق��وق امل���رأة ف��ي الكويت،
مشيرا إلى أن العديد من القوانني والقرارات
صدرت أخيرا في صالح املرأة التي تشارك
في مجلس األمة ترشيحا وانتخابا ،فضال
عن املناصب الرفيعة التي تتقلدها وأثبتت
كفاءتها بها.

احتراما للمناسبة

التميمي وصالح عاشور يطالبان بعدم احتساب
غياب املوظفني والطلبة في عاشوراء

صالح عاشور

أع��رب مراقب مجلس األم��ة النائب عبدالله
التميمي عن بالغ تعازيه لألمة اإلسالمية بذكرى
إستشهاد سبط ال��رس��ول ،معتبرا أن ذك��رى
إستشهاد اإلم��ام احلسني متثل نبراسا شامخا،
وشعلة مضيئة في تاريخ الدين اإلسالمي.
وب��ه��ذه املناسبة اإلس�لام��ي��ة ،دع��ا التميمي
مختلف املؤسسات احلكومية واخلاصة لعدم
إحتساب يوم عاشوراء غياب على املوظفني الذين
لن يعملوا في ه��ذا اليوم ،مطالبا بالوقت ذاته
كافة اجلهات التعليمية في اجلامعات واملعاهد

مبارك اخلرينج

لألسرة الكويتية باعتباره عنصرا من
عناصر احلق في مستوى معيشي الئق
للمواطنني وما تشهده أسعار اإليجارات
من ارت��ف��اع مبالغ فيه أدى ال��ى تضرر
الكثير م��ن امل��واط��ن�ينوه��م يواجهون
الصعوبة في السكن.
لذلك يرجى إفادتي باالتي  :ما االسباب
التي أدت إلى تأخير تخصيص وتوزيع
منطقة جنوب عبد الله املبارك والتي
مت التنازل عنها من قبل املجلس البلدي
وهيئة الزراعة ؟ وملاذا لم يتم توزيعها
ع��ل��ى املستحقني اص��ح��اب الطلبات
باألقدمية؟

صورة من رد وزير االسكان على سؤال مبارك اخلرينج

أعلن عن تأييده استجوابي وزير املالية

التقى رئيس جلنة حقوق اإلنسان البرملانية

جمال العمر

ياسر أبل

واملدارس مبراعاة حرمة هذا اليوم وعدم محاسبة
الطلبة والطالبات على الغياب.
وختم التميمي تصريحه قائال كنا وال زالنا
نطالب بإعتبار العاشر من محرم عطلة رسمية
للموظفني في كافة املؤسسات الرسمية واألهلية.
من جانبه ،طالب النائب صالح عاشور رئيس
احلكومة إعطاء توجيهات واضحة للوزراء بعدم
احتساب يوم عاشوراء غياب على موظفي الدولة
وخصوصا طلبة اجلامعة والتطبيقي احتراما
للمناسبة.

عبدالله التميمي

املعيوف :قرار زيادة سعر البنزين معيب..
وبيانات احلكومة مضللة..
أكد النائب عبد الله املعيوف أنه كان من أول
الرافضني لقرار رفع سعر البنزين منذ اليوم
األول لصدوره ،مشيرا إلى أن ما نقل عنه في
اجتماع السلطتني لم يكن دقيقا.
وأض��اف في تصريح إلى الصحافيني أنه
ضد أي قرار من شأنه املساس بجيب املواطن،
الفتا إلى أن تصريحاته الصحافية وتغريداته
السابقة تؤكد هذا التوجه ،وق��ال أنا كنائب
وممثل للشعب في هذا املجلس فإن من واجبي
احلفاظ على أمواله.
وأوض���ح أن��ه وق��ب��ل ي��وم�ين م��ن اجتماع
السلطتني ال��ذي عقد األرب��ع��اء امل��اض��ي أكد
أنه ضد أي قرار برفع سعر البنزين ،وأثناء
اجتماع السلطتني قمت بنقل ما مت التباحث
حوله ولكن لألسف مت نقل كالمي بصورة
خاطئة وغير دقيقة.
وأضاف أنا ال أوافق على أي قرارات معيبة
متس جيب املواطن ومنها قرار البنزين غير
امل��دروس ،مشيرا إلى ان البيانات املقدمة من
احلكومة كانت مضللة ،وبالتالي لن نسمح
عبد الله املعيوف
للحكومة ب��أن ي��ك��ون ق��راراه��ا اإلص�لاح��ي
األول م��ن خ�لال جيب امل��واط��ن ،م��ؤك��دا تأييده
لالستجوابني املنتظر تقدميهما من قبل النواب فيصل الكندري وعبد الله الطريجي وأحمد مطيع
وعلي اخلميس إلى وزير املالية.
وفيما يتعلق باستجوابه وزير العدل يعقوب الصانع ،أكد املعيوف أن اإلستجواب قائم وسيقدمه
قريبا جدا ،وذلك بالنظر إلى التجاوزات الكبيرة للوزير الصانع التي تستحق املساءلة واإلنتفاض
من أجل الشعب الكويتي ضد من يسيئ استخدام سلطاته.

أكد أن الوزير يتالعب باأللفاظ والتواريخ على مدى شهور

القضيبي :الصانع خضع اليوم بعد
تقدمينا االستجواب
أكد النائب أحمد القضيبي أن تصريح وزير
العدل ووزير األوقاف يعقوب الصانع ال قيمة
له مجددا طاملا الالئحة التنفيذية لهيئة مكافحة
الفساد لم تصدر بعد ،مشيرا الى أن الصانع
وعد باصدار الالئحة االسبوع املاضي أمام عدد
من النواب في مكتب الرئيس م��رزوق الغامن
ولكنها لم تصدر.
قال القضيبي في تصريح صحفي ردا على
بيان الصانع أن الوزير أصدر تصريحا يوم
اجلمعة أوضح فيه أن الالئحة ستقر «قريبا
ج��دا» وق��د رفضنا تصريحه طاملا ل��م يحدد
تاريخا ملوعد اصدارها ،مضيفا أن بيان الوزير
اجلديد حدد التاريخ بعد تقدمي االستجواب
وك��ان بإمكانه جتنبه ل��و ح��دد ال��ت��اري��خ في
السابق.
أضاف القضيبي أن الصانع يتالعب باأللفاظ
والتواريخ على م��دى شهور سابقة وخضع
ال��ي��وم بعد تقدمينا االس��ت��ج��واب ،م��ؤك��دا في
ال��وق��ت ذات��ه أن ال ميكن أن نثق ف��ي الصانع
وال احلكومة حتى تصدر رسميا وتنشر في
الصحيفة الرسمية.
في ختام تصريحه ،قال القضيبي «ورد في
بيان الوزير الصانع ما يلي (ونرجوا أن توجه
اجلهود الى حتقيق الصالح العام وليس ألي
أغراض أخرى) ،ومطلوب من الصانع توضيح

أحمد القضيبي

مقاصده باألغراض األخرى مبكرا حتى ال يخلق
أزمة سياسية جديدة هو في غنى عنها.

