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الخرافي: أهمية العمل بروح الدستور واإليمان بالديموقراطية
اكد رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي اهمية العمل 
بروح الدستور، واالميان بالدميوقراطية احلقة، معربا 
عن فخره واعتزازه باملغفور له الشيخ عبداهلل السالم، 
والذي تستذكره بكل الفخر واالعتزاز في الذكرى الثامنة 
واالربعني للعمل بالدستور. وقال الرئيس اخلرافي في 
تصريح ال����ى الصحافيني اننا نعتز بهذه الذكرى التي 
حتتفل بها الكويت سنويا، معربا عن امله في اال يكون 
الدستور مجرد شكل بل علينا العمل بروحه. من جانب 
آخر، اش����اد الرئيس اخلراف����ي بتعيني صالح الفضالة 
رئيسا للجهاز املركزي املعني مبتابعة حقيقة املعينني 
بصورة غير قانونية، مؤكدا ان الفضالة يحظى بقبول 
كبير داخل املجتمع الكويتي. ووصف اخلرافي تعيني 
الفضالة باخلطوة في الطريق الصحيح، مؤكدا ان اللجنة 
التي يرأسها االخ الفضالة ستكون حريصة على اعطاء 
كل ذي حق حقه. واعرب الرئيس اخلرافي عن ش����كره 
وتقديره للفضالة »لقبوله هذه املسؤولية« والذي يؤكد 
حرصه على استقرار وطنه من خالل السعي حلل هذه 
القضية الش����ائكة التي نأمل انتهاءها وحس����مها طبقا 

للقرارات الذي يتخذها مجلس الوزراء.

أكد فخره واعتزازه بالمغفور له الشيخ عبداهلل السالم بمناسبة الذكرى الـ 48 لصدوره

الرئيس اخلرافي اثناء استقباله هدى حفيدة اخلبير الدستوري عثمان خليل عثمان مع الزميلة منى ششتر )متين غوزال(الرئيس جاسم اخلرافي ود.محمد البصيري قبيل خروجهما من املجلس امس

مرزوق الغامن 

د.حسن جوهرد.معصومة املبارك عادل الصرعاوي

الفضالة: الجهاز المركزي لن يتعامل مع »البدون« 
من حملة الوثائق التابعة لدول أخرى

المويزري: البعض يحاول إخراج قضية 
الوافدين اإليرانيين عن محورها األساسي

أكد رئيس اجلهاز املركزي 
ملعاجلة اوض���اع غير محددي 
اجلنس���ية صالح الفضالة ان 
اجلهاز ل���ن يتعامل مع االفراد 
الذي���ن يحمل���ون اي وثائ���ق 
تتعل��ق ب��دول اخرى، كاشفا عن 
ان الدراسة التي اعده��ا املجلس 
االعلى للتخطيط ملعاجلة اوضاع 
غير محددي اجلنس���ية سيتم 
العمل بها دون احلاجة الى اصدار 
اي تشريع اذ انها ستعتمد على 
كل القوانني املتعلقة باجلنسية 
ومنها قانون 59 وقانون 2000 
وقانون 80/100 كونه اجراءات 

لدراسة جميعها تنفيذية. وقال الفضالة في تصريح 
صحافي في مجلس االمة يوم امس: الدراسة التي 
اقرت من قبل مجلس الوزراء ملعاجلة اوضاع غير 
محددي اجلنسية حددت احلل لهذه القضية بخمس 
سنوات قسمت غير محددي اجلنسية الذين يبلغ 
عدده���م 105 آالف الى 3 مجاميع وقد مت حتويل 
هذه الدراسة ضمن مرسوم صدورها من اللجنة 
التنفيذية ملعاجلة اوضاع غير محددي اجلنسية 
الى اجلهاز املركزي، مش���يرا ال���ى انه طلب من 
اللجنة بشكل رسمي حتويل جميع امللفات املتعلقة 
بغير محددي اجلنسية الى اجلهاز املركزي لغير 
محددي اجلنسية خاصة اننا في سباق مع الزمن 

لتحضير االمور االدارية واملالية للجهاز.
واوضح الفضالة ان الدراسة التي اعدت من 
قبل املجلس االعلى للتخطيط ملعاجلة اوضاع غير 
محددي اجلنسية افترضت أال يكون في الكويت 
اي »بدون« بعد خمس سنوات من تاريخ العمل 

بها وسيقوم اجلهاز بالتعامل 
مع جميع شرائح غير محددي 
اجلنسية ممن ال توجد عليهم 
قيود امنية، مبينا ان من عليه 
امنية سيخطره اجلهاز  قيودا 
بهذه القيود حتى يقوم بتعديل 
اوضاع���ه لكي يدخ���ل ضمن 

الشرائح املشمولة باجلهاز.
وبس����ؤاله ع����ن اوض����اع 
الكويتية  مستحقي اجلنسية 
من البدون واملطالبني باحلصول 
عليها بالتأسيس ضمن طلبات 
اللجن����ة املركزية ممن رفضوا 
احلصول عليه����ا بالتجنيس 
وطبيع����ة معاجل��ة قضيتهم ق����ال الفضالة »ال 
مشكلة فاللجنة العليا التزال قائمة واي شخص 
يرى انه مستحق للجنسية الكويتية بالتأسيس 
عليه ان يتقدم للجنة العليا اما هذا اجلهاز الذي 
تشرفت بترؤسه من قبل صاحب السمو األمير 
فهو يتولى قضية غير محددي اجلنسية فقط.

وبسؤاله حول القوانني التي اعتمدت عليها 
دراسة املجلس االعلى للتخطيط ملعاجلة اوضاع 
غير محددي اجلنس����ية اش����ار الفضالة الى ان 
الدراس����ة اعتمدت وفق جميع قوانني اجلنسية 

القائمة سواء قانون 59 وقانون 2000.
وقانون 80/100 وبالتالي نحن ال نحتاج الى 
قانون ملعاجلة اوضاع غير محددي اجلنسية، 
وش������دد الفضالة على ان اجله����از املركزي لن 
يتعام����ل مع االفراد الذي����ن يحملون اي وثائق 
وسيقتصر عمله على االفراد الذين ال يحملون 

اي وثيقة.

اكد رئيس جلن���ة الداخلية والدفاع النائب 
ش���عي��ب املويزري ان البعض يحاول اخراج 
قضي��ة اف��راج وزي���ر الداخلية عن الوافدين 
املش���تبه فيهما ع���ن احملور االساس���ي لهذه 

القضية.
وقال املويزري في تصريح صحافي: ان هذه 
احملاوالت حدثت اثناء التحقيق واستمرت بعد 
انتهائه، واق��ول له�����ؤالء: لو لم يكن الوزير 

مخطئا ملا ادناه.
وتابع املويزري قائال: وسأكشف في الوقت 
املناسب وفي العلن عن كل التفاصيل املتعلقة 
بالقضية، وسأكشف ايضا كل احملاوالت سواء 
كانت نيابية او حكومي���ة وبالتفصيل، حتى 
يعرف الش���عب الكويتي احلقيقة كاملة، ولن 
اخش���ى في احلق لومة الئم وليتحمل كل من 

يريد قلب احلقائق نتائج اعماله.

وجه النائب مرزوق الغامن 
س���ؤالني لوزير النفط ووزير 
اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل 
جاء فيهما: قام مجلس ديوان 
اخلدمة املدني���ة بإقرار بدالت 
ومكافآت خاصة للمهندس���ني 
العاملني ف���ي قطاعات الدولة 
املختلفة، اال انه لم يقم بإقرار 
نفس هذه املميزات للمهندسني 

العاملني بالقطاع النفطي.
افادتن���ا بالتالي:  يرج���ى 
تزويدي بأع���داد العاملني من 
حملة الش���هادة الهندسية في 
املؤسسة وشركاتها التابعة كل 
على حدة حتى تاريخ تقدمي هذا 
السؤال، وتوضيح عدد الكويتيني 
وغير الكويتي���ني منهم وذلك 
بالنسبة لكل املسميات الوظيفية 
للمهندسني. ويرجى تزويدي 
من خالل السجالت اإللكترونية 
للمؤسسة وشركاتها، باملسميات 

قدم النواب صالح املال وعادل 
الصرعاوي ود.معصومة املبارك 
الغامن، ود.حس���ن  وم��رزوق 
جوهر اقتراحا بقانون بتعديل 
الفقرة الثانية من املادة 23 من 
القانون رقم 35 لس���نة 1962 
في ش���أن انتخاب���ات أعضاء 
مجل���س األم���ة، م���ع إعطائه 
صفة االس���تعجال، وجاء في 

القانون:
مادة أولى: يس���تب��دل بنص 
الفق�����رة الثاني��ة م��ن امل��ادة 
القان�����ون رق��م 35  23 م���ن 
لسن��ة 1962 املشار اليه النص 

التالي:
»ال يجوز لرج���ال القضاء 
والنيابة العامة وأعضاء املجلس 
البلدي ترشيح أنفسهم إال إذا 
استقالوا مقدما من وظائفهم، 
كم���ا ال يجوز لرؤس���اء جلان 
قيد الناخب���ني او أعضائها أو 

وإذا كانت احلكمة التي تغياها 
النص تتوافر  املشرع من هذا 
ايضا في أعضاء املجلس البلدي، 
لذا أعد هذا االقتراح الذي ينص 
على ضرورة تقدمي استقالتهم 
قبل التقدم للترشيح لعضوية 

مجلس األمة.

الدرجة األولى  أقربائهم م���ن 
ترشيح أنفسهم في دائرة عمل 
هذه اللجان ما لم يكونوا تنحوا 

عن االشتراك في أعمالها«.
مادة ثانية: على رئيس مجلس 
ال���وزراء وال���وزراء � كل فيما 

يخصه � تنفيذ هذا القانون.

وجاء في املذكرة اإليضاحية 
لالقتراح بقانون بتعديل الفقرة 
الثانية من املادة 23 من القانون 
رقم 35 لس���نة 1962 في شأن 
انتخاب���ات أعض���اء مجل���س 

األمة:
الثانية من  الفقرة  وضعت 

املادة ال� 23 من القانون سالف 
اإلشارة إليه، ضمانات جوهرية 

لنزاهة االنتخابات وحيدتها.
حيث أوجبت على الوزراء 
ورجال القضاء والنيابة العامة 
عدم ترش���يح أنفس���هم إال اذا 
اس���تقالوا مقدما من وظائفهم 

الوظيفية للعاملني على شهادة 
الهندسة مقرونة بأعدادهم على 
كل مسمى ودرجاتهم الوظيفية 
إلى عددهم على كل  باإلضافة 
درجة ان كان املس���مي يحتمل 

عدة درجات؟
وما أعداد العاملني املتقدمني 
لتعديل أوضاعهم في املؤسسة 
وش���ركاتها التابعة لها ملا بعد 
حصولهم على شهادة الهندسة 
اثناء فترة عملهم مع توضيح 
عدد من اجتاز اختبارات اللغة 
والتخصص وعدد الراس���بني 
حس���ب احصائي���ات مرك���ز 
التدري���ب البترولي من بداية 
العام 2007 حتى تاريخ تقدمي 

هذا السؤال؟
وجاء في سؤاله التالي: قام 
املدنية بإقرار  مجلس اخلدمة 
بدالت ومكافآت للمهندس���ني 
العاملني في القطاع العام ثالث 

مرات خالل الس���نوات العشر 
املاضية كان آخرها في سنة 2010 
حيث قام مجلس اخلدمة بتعديل 
رواتب املهندسني في القطاعني 
العام واخل���اص دون القطاع 
النفطي األمر الذي أحدث تفاوتا 
كبيرا بني مرتبات املهندسني في 

القطاعات املختلفة.

يرجى إفادت���ي بالتالي: ما 
م���دى جدية ما مت االعالن عنه 
النفط عن  على لس���ان وزير 
قيام مؤسسة البترول الكويتية 
بإعداد دراس���ة شاملة لتعديل 

رواتب املوظفني؟
وهل مت االخذ بعني االعتبار 
الدراسة املقدمة مما يزيد على 
1400 مهندس كويتي لتعديل 

رواتبهم بالقطاع؟
وفي حال أخذ هذه الدراسة 
بعني االعتب���ار، هل قام وزير 
النف���ط باعط���اء توجيه���ات 
لقيادات املؤسسة العداد دراسة 
بديلة للمهندس���ني في القطاع 

النفطي؟
ويرجى تزويدي بالبدالت 
التي ستستحدثها إدارة املؤسسة 
للمهندسني في القطاع النفطي مع 
موافاتنا بالقيم املالية لكل درجة 
او شريحة. وفي حال رفضكم 

ألي دراسة قدمت لتعديل رواتب 
املهندسني يرجى افادتي بأسباب 
مخالفتهم سياسة احلكومة بعدم 
اقرار بدالت ومكافآت املهندسني 
واملبررات التي أدت الى ذلك علما 
أنكم كنتم أحد اعضاء مجلس 
اخلدمة املدنية الذي اقر بدالت 

املهندسني.
وما البدائل او احللول التي 
س���تتقدمون بها بشأن بدالت 
املهندس���ني؟ وفي  ومكاف���آت 
حال رفضكم اس���تحداث بدل 
تخصصي للمهندسني، يرجى 
اإلفادة مبسببات هذا الرفض. 
وفي حال صحة ما ورد في 
البند رقم )1(، ما املدة املتوقعة 
الرواتب  الحالة طلب زي���ادة 
حسب مخطط مؤسسة البترول 
الكويتي���ة الى مجلس اخلدمة 
املدنية، وما امليزانية املتوقعة 

لهذه الزيادة إجماال؟

إنجاز حل القضية خالل 5 سنوات

لجنة األولويات تجتمع بعد العيد لصياغة جدولها

الغانم يطلب أعداد حملة شهادة الهندسة
من العاملين في مؤسسة البترول وشركاتها

5 نواب: ال يجوز لرؤساء لجان قيد الناخبين
أو أعضائها أو أقاربهم ترشيح أنفسهم لالنتخابات

قدموا اقتراحًا بقانون لتعديل قانون االنتخابات

قدم لها صورة تاريخية للفقيد

الخرافي استقبل حفيدة الخبير 
الدستوري عثمان خليل عثمان

استقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي في 
مكتبه هدى خالد عثمان خليل عثمان حفيدة اخلبير 
الدستوري املرحوم عثمان خليل عثمان الذي شارك 
خالل عمله في املجلس التأسيس��ي باعداد مشروع 
الدستور. واستذكر اخلرافي خالل اللقاء مآثر املرحوم 
ومداخالته القانونية القيمة أثناء اعداد الدستور. كما 
قدم اخلرافي لها صورة تاريخية للدكتور عثمان خليل 
عثمان ونسخة من محاضر املجلس التأسيسي. كما 
بعث رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي برقية تهنئة 
الى رئيس املجلس الوطني في جمهورية انغوال انتونيو 

باولو كاسوما، وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلده.

العمير: 22 قانونًا تستعجلها الحكومة
و»التجنيد اإللزامي« أولوية قصوى

كش����ف مراقب مجلس االمة 
وعضو جلن����ة االولويات النائب 
د.علي العمير عن حتديد احلكومة 
ل� 12 تش����ريعا من ضمن ال� 102 
ال����ذي قدمت����ه للمجلس  قانون 
كأولويات تشريعية لدور االنعقاد 
احلالي مع اعطاء احلكومة االولوية 
القصوى لقوانني التجنيد االلزامي 
وتعدي������الت املرئي واملس����موع 
والتش����ريع��ات املتعلقة بخطة 
التنمي��ة، مشي��را ال��ى ان مكت��ب 
املجلس سيعتمد هذه االولويات 
ضمن ج����دول س����يعرض على 
املجلس بعد اجازة العيد العتماد 
الزمني ضمن جلس����ات  ترتيبه 

الدور احلالي.
وقال د.العمي����ر في تصريح 
للصحافيني ان الفريق احلكومي 
حدد يوم امس 22 تشريعا ضمن 
اولوياته����ا لدور االنعقاد احلالي 
من حزمة التشريعات التي قدمتها 
للمجلس وتتضمن 102 تش����ريع 
موزعة عل����ى مدى طوال الفصل 
التشريعي احلالي، مشيرا الى ان 
وزير الدولة لشؤون مجلس االمة 

د.محم����د البصيري اخطر جلنة 
املتعلقة  القوانني  االولويات بأن 
باملرئ����ي واملس����موع والتجنيد 
له����ا اولوية  االلزامي س����تكون 
قصوى ضمن اولويات احلكومة 
باالضافة ال����ى القوانني املتعلقة 
مبشاريع التنمية وهيئة االتصاالت 

والرياضة.
العمي����ر ان يطوي  ومتن����ى 
املجل����س صفحة ه����ذه القوانني 
وغيرها من القوانني التي شغلت 

الش����ارع الكويت����ي واملتابع����ني 
واملهتم����ني بالش����أن العام طوال 
الفت����رة املاضي����ة وان ترى هذه 
النور ويتم جدولتها  االولويات 
ومن ثم يشرع املجلس بالتصويت 
على ترتيبه����ا وجدولها الزمني 

للشروع مبناقشتها واقرارها.
وعلى صعيد اخر اكد العمير 
ان اللجنة الثنائية املكلفة من قبل 
مكتب املجلس يقتصر عملها على 
النظر ف����ي الطعن املقدم من قبل 
مدير عام ادارة املباحث اجلنائية 
اللواء علي اليوسف ومطابقة ما 
ادلى به في جلنة التحقيق مع ما 
ورد في تقرير اللجنة وهي »أي 
اللجنة« ليس����ت بصدد ادانة او 
تبرئة وزير الداخلية مشيرا الى 
ان شكوى اليوسف اخذت مجراها 
الصحيح ومت التعرف على االقوال 
التي ادلى بها في اللجنة واالقوال 
التي نقلت عنه وهو ما سيتم ذكره 
في تقرير اللجنة الثنائية النهائي 
الذي س����يتولى مكت����ب املجلس 
صياغته بع����د ان مت االنتهاء من 

املطابقة.

د.علي العمير

صالح الفضالة 

الصرعاوي: نستذكر بكل اعتزاز الرجال األوائل واضعي الدستور 
ومساهمتهم في نقل الكويت إلى العمل السياسي المنظم

النائب ع���ادل الصرعاوي عن  عبر 
اعتزازه وتقديره مبناسبة ذكرى صدور 
الدستور واستذكار اولئك الرجال الذين 
ساهموا في صنع الدستور ونقلوا الكويت 
الى مرحلة متقدمة من العمل السياسي 

املنظم.
وح���ذر الصرع���اوي ف���ي تصريح 
للصحافيني من خطورة املرحلة الراهنة 
التي يلعب بها س���راق املال العام ومن 
حولهم الدور األكبر في افساد الذمم والقيم 
بهدف هدم الدستور، معربا عن اسفه في 
ان يكون حتالفه���م مع بعض االطراف 
بهدف حتقيق مصالح آنية ومكاس���ب 
ش���خصية آنية على حساب  الدستور 

والقانون.
وتابع الصرعاوي: لكن متر علينا بهذه 
الذكرى وبهذه الظروف احلالية وبواقع 

مؤلم مرحلة جديدة تتطلب منا تضافر 
اجلهود للمحافظة على هذه املكتسبات 

الدستورية.
واشار الى ان هذه املرحلة اجلديدة 
تعكس دور س���راق امل���ال العام ومن 
يس���اندهم ومن في كنفهم لالنقضاض 

على الدستور.
وقال الصرع���اوي: »فبعد محاوالت 
البعض في املاضي تعطيل احلياة النيابية 
وتعطيل العمل بالدستور باالضافة الى 
محاولة البعض اآلخر تفريغ الدستور 
من محتواه وايض���ا البعض اآلخر من 
الدستوريني اجلدد من النيل في الدستور 
بحجة احملافظة عليه وهم اخطر ما يكون 
علي���ه، تأتي محاوالت التنقيح في هذه 
املرحلة التي يلعب بها سراق املال العام 
ومن حولهم الدور االكبر في افساد الذمم 

والقيم بهدف هدم الدستور«.
واضاف: »واملؤسف بشكل مواز ان 
يكون حتالفهم مع بعض األطراف بهدف 
حتقيق مصالح آنية ومكاسب شخصية 
آنية على حساب الدستور والقانون«.

وتابع قائال: »ولعل ما ابرز ادواتهم 
واساليبهم في ضرب الدستور هو كسر 
القوانني وضياع هيبته وبالتالي ضياع 
هيبة سيادة الدولة وبالتالي السيطرة 
على مقدرات البل���د بهدف ادارة الدولة 
من خارج االطار الدس���توري في ادارة 

شؤون الدولة«.
وزاد قائال: ولم نقل ان الشعب الكويتي 
قالها وسيقولها مرارا وتكرارا ان محاولة 
اختبارهم مبدى متسكهم بالدستور حتما 
ستكون في صالح الدستور والتمسك به 
والذي نعتقد جازمني بوضعه احلالي انه 

كفيل بأن ينقلنا الى مستقبل آمن يضمن 
للكويت والكويتيني حياة دميوقراطية 

ومشاركة في إدارة شؤون الدولة.
وأكد الصرع���اوي ان احملافظة على 
املكتس���بات الدستورية واجب اجلميع 
وعلينا ان نحافظ عليها كما تسلمناها 
من جيل املاضي حتى نسلمها الى جيل 
املس���تقبل ف���ي ظل دس���تور 62 حتت 
قيادة صاحب السمو األمير وسمو ولي 

العهد.
ودعا الصرعاوي االجيال الشابة الى 
االطالع على محاضر ومضابط املجلس 
التأسيسي التي من ش���أنها ان ترسخ 
بشكل أكيد املبادئ الدستورية التي قام 
عليها الدستور والكفيلة بخلق جيل واع 
مدرك ألهمية التمسك بالدستور لضمان 

مستقبل الكويت.

حذر من محاوالت هدمه والتطاول على المكتسبات الدستورية

صالح املال 


