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الخرافي عن رفات الـ 16 لدى السعودية:

القضية إنسانية ويجب عدم تسييسها »الداخلية والدفاع« أقرت تجنيس 2000 خالل العام الحالي 
وأحقية أرملة الكويتي ولديها أبناء في الجنسية

الموافقة على تعديل نظام تقاعد العسـكريين

وافقت جلنة الداخلية والدفاع 
البرملانية على مقترحات تعديل 
ال����ى دائرة  الدوائ����ر االنتخابية 
واحدة من حي����ث املبدأ، مرجعة 
اس����باب املوافق����ة لتحقيق مبدأ 
العدال����ة ب����ن مناطق وش����رائح 
الكويتي وللحفاظ على  املجتمع 
الكويتي  وحدة ونسيج املجتمع 
من الفرقة والشقاق الذي متخض 
بعد الولوج ف����ي جتربة الدوائر 
اخلمس والتي عززت الطرح الفئوي 
واالجتماعي في البالد. وقال رئيس 
اللجنة النائب د.جمعان احلربش 
في تصريح للصحافين يوم امس 
»عقدت جلن����ة الداخلية والدفاع 
اجتماعها األخير ملناقشة واجناز 
عدة قضايا ومنها إقرار مقدم من 
قبل النائب صالح عاشور والقاضي 
بتحديد العدد اجلائز جتنسية وفق 
قانون جتنيس 2000 لسنة 2009، 
مشيرا الى ان اللجنة وافقت على 
هذا املقترح ومت احالته إلى مجلس 
األمة على أم����ل أن يقره املجلس 
بالسرعة املمكنة حتى يستفيد منه 
من تنطبق عليه الشروط بعيدا عن 
احملسوبية والواسطة التي ظلمت 

الكثيرين ولم تنصفهم.
وتابع احلربش »كما أن اللجنة 
دعت جميع النواب مقدمي مقترحات 
تعديل نظام االنتخابات البرملانية 
بتحويل الكويت إلى دائرة واحدة 
حيث حضر االجتماع كل من النواب 
البراك  أحمد السعدون ومس����لم 
وسعدون حماد باإلضافة إلى ثالثة 
من اعضاء اللجنة احلضور، الفتا 
الى ان االجتم����اع انتهى باالتفاق 
على ضرورة االنتقال من مرحلة 
الدوائر اخلمس دوائر االنتخابية 
الى الدائ����رة الواحدة وذلك لعدة 

اسباب.
وأوضح احلريتي ان في مقدمة 
أسباب ضرورة وحاجة التحول إلى 
الدائرة الواحدة غياب العدالة في 
الدوائر اخلمس وفق توزيع نسبة 
عدد الناخبن ومقارنتها مبخرجات 
الدائرة، خاصة ان جميع التوسعات 
ف����ي الدوائر تنحص����ر في نطاق 
الدائرتن الرابعة واخلامسة واللتن 

الكويتي في األونة األخيرة، مشيرا 
إلى أن للجنة تركت اللجنة التي 
ستتشكل في دور االنعقاد املقبل 
آلية  التصويت والنق����اش حول 
التصوي����ت في مقت����رح الدائرة 

الواحدة.
اللجنة  وتابع احلرب����ش »ان 
مناط بها استدعاء جميع النواب 
ألخذ رأيهم حول هذا املقترح وهذه 
القضي����ة الوطني����ة داعيا جميع 
الن����واب الذين انتفض����وا إلقرار 
الدوائر اخلمس من أجل القضاء على 
الفساد والرشوة الى التوافق للدفع 
بإقرار الدائرة الواحدة للقضاء على 
الفرز االجتماعي الذي يهدد نسيج 
املجتمع الكويتي وحتقيق العدالة 

بن مناطق الكويت.
واشار احلربش الى ان اللجنة 
وافقت ع ل����ى تعديل قدم من قبل 
العرائض والشكاوى على  جلنة 
قانون التجنيس مبا يقضي بأحقية 
االرمل����ة املتزوجة م����ن الكويتي 
ولديها ابناء راش����دون ولم تقدم 
اعالن رغبة في التجنيس بالتقدم 
للحصول على اجلنسية، الفتا الى 
ان اللجنة اقرت ايضا تقدمي اقتراح 
بقانون يقضي بتعديل نظام تقاعد 
العسكرين مبنح الضابط املتقاعد 
75% م����ن راتبه اإلجمالي ومتديد 
مكافأة نهاية االستحقاق عن التقاعد 
من 3 إلى 6 اشهر بالنسبة لالفراد 
و6 أشهر وسنة بالنسبة للضباط، 
مبينا أن التعديل مت مبنح األفراد 
فترة استحقاق من 6 شهور الى 

سنة.
النائب  اللجن����ة  وذكر عضو 
عسكر العنزي ان اللجنة اوصت 
باملوافقة على قانون جتنيس 2000 
وجتنيس األرملة األجنبية ولديها 

ابناء كويتيون.
العنزي في تصريح  وأوضح 
للصحافي����ن ان اللجنة لم تبت 
الواحدة  الدائ����رة  في موض����وع 
اقتراحات  والتي اش����تملت على 
النواب وأرجأت املوضوع  قدمها 
الى اللجنة املقبلة ودور االنعقاد 
املقبل ومن ثم بحث االوضاع مع 
النواب للبت باملوافقة فيها او ال. 

تعانيان اصال من ارتفاع نس����بة 
ناخبيهما مقارنة بالدوائر األخرى، 
مبينا ان األم����ر اآلخر الذي يؤكد 
ضرورة الدائرة الواحدة ويجعلها 
استحقاقا وطنيا هو الفرز اخلطير 
الدائر بن اركان املجتمع الكويتي 
ومكوناته وسعي البعض ملغازلة كل 
طرف في كل دائرة حسب تركيبتها 
اخلاصة »األمر الذي أوصلنا إلى 

هذه احلالة السيئة«.

وأك����د احلرب����ش ان اللجن����ة 
بحضور اعضائها اتفقوا على دعم 
الدائرة الواحدة من حيث املبدأ مع 
االختالف على تفاصيل التصويت 
بهذه الدائرة خاصة في ظل وجود 
ثالثة مقترحات تختلف في تفاصيل 
التصويت فيها، مبينا ان مقترح 
الشعبي حدد التصويت فيه على 
النسبية في حن  القائمة  أساس 
اقتصر املقترح����ان اآلخران على 

حق الناخب في اختيار خمس����ة 
مرشحن.

واس����تدرك احلرب����ش »رغم 
االخت����الف على تفاصي����ل وآلية 
التصويت بالدائرة إال أن اجلميع 
متفق على املبدأ مبن فيهم عضوا 
الشعبي السعدون والبراك اللذان 
أكدا على ض����رورة عدم الوقوف 
على التفاصيل للخروج من حالة 
الفرز اخلطير التي تعتري املجتمع 

وافقت على الدائرة الواحدة من حيث المبدأ 

االنسانية هي اخليار االفضل، 
ولن تقصر اململكة في التجاوب 

مع هذه النواحي االنسانية.
م���ن جانب آخر اس���تقبل 
اخلرافي في مكتبه امس الزميل 
ناصر احلسيني الذي قدم له 
مؤلفه اجلديد كتاب »الشهيد 

فهد األحمد«.
وتضمن كتاب احلس���يني 
مراح���ل م���ن حياة الش���هيد 
وابداعاته في املجاالت املختلفة، 
خاصة االجنازات الرياضية في 

احملافل الدولية واإلقليمية.

وردا على طل���ب آخر من 
القراشي في شأن ترتيب زيارة 
لذوي الشهداء الى اململكة لزيارة 
قبور ابنائه���م، قال اخلرافي: 
قبل ان اجيب على هذا الطلب 
اسألك هل مت منع احد من زيارة 
القبور؟ فرد القراشي: ال نعرف 
لهؤالء قب���را وأين مت دفنهم؟ 
فأجاب اخلرافي: نصيحتي لك 
بالذات ان تت���م معاجلة هذه 
املواضيع من ناحية انسانية 
حتى ال حتدث ردود فعل سلبية 
نحن في غنى عنها، فاملعاجلة 

ش���دد رئيس مجلس االمة 
جاس���م اخلرافي على اهمية 
التعامل من منظور انساني ال 
سياسي مع موضوع »استرداد 
رفات احلجاج الكويتين الستة 
عش���ر الذي���ن مت اعدامهم في 
السعودية العام 1989« والذي 
تتبناه احلملة الوطنية السترداد 

شهداء احلج الكويتين.
جاء ذلك في رده على مناشدة 
عضو جمعية حقوق االنسان 
الوطنية  ورئي���س احلمل���ة 
د.عمران القراشي والذي التقى 
الرئيس اخلرافي قبيل خروجه 
من مجلس االمة امس قبل ان 
القراشي بتوزيع نسخ  يقوم 
من املناش���دة عل���ى الرئيس 
والصحافين والتي س���طرها 

في ثالث اوراق.
واضاف الرئيس اخلرافي، 
خالل رده على القراش���ي: اذا 
كان هناك مج���ال ألي اجراء 
فسنعن ونعاون، خصوصا 
ان هذا موضوع انساني وارجو 
اال يتحول املوضوع الى اجلانب 
السياسي وان يظل في سياقه 
االنساني، وانا على يقن من ان 
اململكة لن تقصر في التعامل 

مع اجلوانب االنسانية.

دعا إلى إقرار كادر اإلداريين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

ان رس����التنا واضح����ة: يجب ان 
يت����م العمل على اق����رار الكوادر 
واال س����نتخذ خطواتنا جتاه من 
يعرقل حقوق الطبقة العاملة في 
مؤسسات الدولة واال يعتقدوا ان 
سكوتنا في املرحلة السابقة وعدم 
تصعيدنا في هذا االمر اننا نسينا 
احلركة النقابية التي هي في قلوبنا 
وعقولن����ا ومطالبهم امام اعيننا 
لكن نري����د اعطاء مهلة للحكومة 
وملجلس اخلدمة املدنية لكن يبدو 
انهم يسيرون في اجتاه التصادم 
مع املنظمات النقابية هذه املعاقل 
احلرة التي عودتنا ان نواجه كائنا 
من كان من اجل حقوق ومكتسبات 
الطبقة العاملة، وطالب الطاحوس 
رئيس مجلس الوزراء بأن يتدخل 
القرار حقوق هذه الطبقة حتى ال 
يدفعن����ا التخاذ مواقف اخرى قد 

تزعج احلكومة بوزرائها كافة.
ومن جانبه قال رئيس االحتاد 
الوطني لعمال وموظفي الكويت 
ورئي����س نقاب����ة العامل����ن في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
عبدالرحمن السميط: امس بدأت 
عملية االعتصام وهناك تدرج لهذا 
االعتصام حسب اجلدول املوضوع 
من قبل النقابة حي����ث بدأنا في 
الس����اعة االولى وهي من الساعة 
الثامنة الى الساعة التاسعة واليوم 
س����يكون االضراب من الس����اعة 
الثامنة حتى العاشرة بزيادة ساعة 
يومية حتى يوم اخلميس فسيكون 
االضراب شامال واضاف السميط 
نحن نشعر بالظلم من قبل مجلس 
اخلدمة املدنية ونطالب احلكومة 
بالتدخل القرار كادر االدارين في 

التعليم التطبيقي

الدولة؟ وملاذا هذا الصدام والذي 
يتحمل مسؤوليته مجلس اخلدمة 

املدنية واحلكومة؟
وقال الطاحوس: من بعث بهذه 
الكوادر واألرقام الى مجلس اخلدمة 
املدنية هي املؤسسات التي يعمل 
بها ه����ؤالء املوظف����ون وهي من 
صادقت على هذه الكوادر وأحالتها 
الى ديوان اخلدم����ة املدنية ومن 
ث����م الى مجلس اخلدم����ة املدنية 
والنقاب����ات فقط تطال����ب بإقرار 
هذه الكوادر، واضاف الطاحوس: 
كان من املفترض ان يكون هناك 
تعاون إلقرار ه����ذه الكوادر لكن 
التخبط املشترك  لألسف نتيجة 
بن املؤسسات ومجلس اخلدمة 
املدنية وصلنا الى مرحلة املواجهة 
اآلن والتي يدفع بها مجلس نقابة 
العاملن في الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي.
وزاد: نقول لرئيس احلكومة 
وجلميع الوزراء واجلهات العالقة 
كوادرها في مجلس اخلدمة املدنية 

التطبيقي نتيجة عدم اقرار كادر 
االدارين في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي وهو حق مكتسب لهم 
الس����يما وهم يتواف����د عليهم ما 
يتجاوز 45 أل����ف طالب وطالبة 
وهؤالء االداريون لديهم مسؤوليات 
ومهام جسام خلدمة ابنائنا وبناتنا 
الطلب����ة، وق����ال الطاحوس: من 
املفترض ان تكون هناك جدولة 
وآلية واضح����ة وبرنامج زمني 
في اقرار كوادر ال� 36 جهة افضل 
من املماطلة والتس����ويف واقرار 
بعض الكوادر بالقطارة، واضاف 
الطاحوس: جميع جهات املمارسات 
واالجراءات التي ميارسها مجلس 
املدنية في قضية كوادر  اخلدمة 
العاملن في جميع جهات الدولة 
خاطئة وغير سليمة، وزاد: اليوم 
اضراب ف����ي التطبيقي وغدا في 
املوانئ وبعده في الطيران املدني 
وبعده في جهات اخرى، وتساءل 
الطاحوس: الى اين يريد مجلس 
اخلدمة املدنية ان يصل مبؤسسات 

عبدالهادي العجمي
استغرب النائب خالد الطاحوس 
من اقرار كادر االدارين في جامعة 
الكويت وع����دم اقراره في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي، ووصف 
الطاحوس هذا االجراء بأنه جزء 
من سياسة التخبط الذي يعاني 

منه مجلس اخلدمة املدنية.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي 
عقد في مقر االحتاد الوطني لعمال 
الكوي����ت وذلك لبحث  وموظفي 
املشاكل التي تعاني منها املنظمات 
النقابية منذ سنوات وأبرزها عدم 
اقرار الك����وادر ل� 36 من اجلهات 

احلكومية.
وقال الطاحوس: عودنا مجلس 
اخلدمة املدنية دائما على ان الكوادر 
تهبط »بالبراشوت« والواسطات 
واحملس����وبيات في قضية كوادر 
العاملن في جميع جهات الدولة 
وس����بق ان طالبنا احلكومة بأنه 
يجب ان تكون هناك آلية واضحة 
إلقرار ه����ذه الك����وادر، واضاف: 
قلناها ونح����ن نقابيون وقلناها 
ونحن اعض����اء والتقينا رئيس 
مجلس اخلدم����ة املدنية باالنابة 
الشيخ د.محمد الصباح وأبلغناه 
موقفنا ف����ي قضية الكوادر وقال 
ان الكوادر ل� 36 جهة مدرجة على 
جدول اعمال مجلس اخلدمة املدنية 
ووعد باقرارها، وتابع الطاحوس: 
نحن ال نريد وعودا بل نريد تنفيذا 
إلقرار مطالب الطبقة العاملة وقد 
حذرت من ان عدم اقرارها سيدفع 
ال����ى االضرابات  بعض النقابات 
وما حذرت منه حدث ويتمثل في 
االضراب الذي دع����ت اليه نقابة 
العاملن في الهيئة العامة للتعليم 

النمالن لصيانة طرق »جابر العلي«
قّدم النائب سالم النمالن اقتراحا برغبة قال 
فيه: ان الطرق واألرصفة في منطقة جابر العلي 
متهالكة وفي حالة يرثى لها، فغالبية الشوارع 
متهالكة، وبحاجة الى صيانة ورصف، فمن غير 
املنطقي ان تكون هناك شوارع لم ترمم منذ اكثر 
من 10 سنوات، وال ريب ان الطرق املتهالكة من 
اهم اس���باب االختناق املروري وعرقلة حركة 
املرور وإحلاق الضرر باملركبات املستخدمة لتلك 
الطرق مقترحا »إعادة صيانة الطرق واألرصفة 

في منطقة جابر العلي«.

الدقباسي: استثناء المعاقين من رسوم »البسطات«
اقتراحا  الدقباسي  النائب علي  قدم 
برغب���ة بش���أن توفير مقاع���د خاصة 
للمعاقن كل سنة على ان تعتبر منحة 
م���ن الدولة للمعاق ال���ذي يحتاج لها، 
اس���تثناء املعاقن من رسوم بسطات 
س���وق اجلمعة وم���ن القرعة وحتديد 
أماك���ن خاصة به���م، تأجيل موعد بدء 
الدراسة في مدارس ذوي االحتياجات 
اخلاصة واملعاه���د التابعة لها بوزارة 
التربية حتى شهر ديسمبر بسبب وباء 

انفلونزا اخلنازير، زيادة بدل االيجار 
للمعاق الى 250 دينارا بدال من 150 دينارا 
بسبب ظروفهم اخلاصة، وتوفير مقاعد 
منخفضة التكاليف للمعاقن البدون، رفع 
قرض بنك التسليف واالدخار للمعاق الى 
100 الف دينار بدال من 70 الف دينار نظرا 

الرتفاع أسعار مواد وتكاليف البناء.
زيادة العالوة االجتماعية لألوالد ذوي 
االحتياجات اخلاصة الى 100 دينار بدال 

من 57 دينارا.

قدم النائب عادل الصرعاوي اقتراحا برغبة طالب فيه »بأن تشكل 
جلنة تضم ممثلي كل من وزارة الداخلية � وزارة االعالم � وزارة الصحة 
� وزارة االوقاف والش����ؤون االسالمية � وزارة التربية، تتولى دراسة 
ظاهرة الكتابة على املباني من النواحي النفسية واالجتماعية واألمنية 
وتقصي دوافع هذا السلوك املنحرف، وحتديد املواقع التي يظهر فيها 
هذا الس����لوك، وما اذا كان لذلك عالقة بنوعية الكتابة والرسوم التي 
تنقش عليها، وحتليل هذه الكتابات والرس����وم للكشف عن املعاني 
اخلفية التي تس����تتر وراءها، واقتراح الطرق املناسبة للتصدي لهذا 
السلوك الشاذ ومعاجلة دوافعه، مبا في ذلك اقتراح االنظمة واللوائح 

التي جتعل منه جرمية معاقبا عليها قانونا.
 وقال الصرعاوي في اقتراحه ان ظاهرة الكتابة على جدران املباني 
العامة التابعة للدولة كمحوالت الكهرباء واملدارس او افرع اجلمعيات 
التعاونية تعتبر من الظواهر السلبية املزعجة وامللحوظة لدى اجلميع، 

حيث تعتبر تبديدا للمال العام.

الصرعاوي يقترح دراسة ظاهرة الكتابة 
على المحوالت الكهربائية والمدارس والجمعيات

عادل الصرعاوي

م.خالد الطاحوس أثناء حديثه للصحافيني

الرئيس اخلرافي يتسلم من الزميل ناصر احلسيني نسخة من كتابه

الصيفي مبارك وعدنان املطوع ود.جمعان احلربش خالل االجتماع
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المعـرض العـقــاري
 للعـامـليـن بالقـطــاع النفـطـي

عـروض خاصــة وتسهيــالت متميــزة 
للسادة العامليـن بالقطـاع النفـطـي
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الطاحوس: مجلس الخدمة المدنية 
عوّدنا على أن »الكوادر« تهبط دوماً بالبراشوت

النواف: الحكومة جادة في حل مشكلة البدون
أكد مدير عام اجلنس���ية ووثائق السفر 
الشيخ فيصل النواف بعد اجتماعه مع جلنة 
الداخلية والدف���اع البرملانية يوم امس انه 
متت مناقشة جتنيس األجنبية املتزوجة من 
كويتي ولم يعلن زوجها الرغبة ولديها اوالد 
او التي توفي زوجها مشيرا الى ان النقاش 

كان ايجابيا. 
وقال النواف اننا طلبنا مزيدا من الوقت 

للدراسة في هذا املوضوع وكان هناك تفهم 
من اعضاء املجلس.  واشار النواف الى حرص 
وزارة الداخلية على التعاون مع اعضاء مجلس 
األمة ملصلحة الوطن واملواطنن. وأملح النواف 
الى السير قدما من قبل مجلس الوزراء بجدية 
ووضع احللول لقضية البدون الفتا الى رغبة 
وزير الداخلية وحرصه على حل هذه املشكلة 

وان احلكومة سارية بهذا االجتاه.


