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20 نائبا لم يقدموا بياناتهم حتى اآلن إلى »نزاهة«

الغامن: بناء على قبول استقالة 
احلكومة لن تعقد اجللسة  

ق���ال رئ��ي��س م��ج��ل��س األم���ة 
م���رزوق ال��غ��امن إن��ه ب��ن��اء على 
صدور أمر أميري بقبول استقالة 
احلكومة وكل السوابق املاضية 
لن تكون هناك جلسة “اليوم” 
، مبينا أن��ه سيحضر وسيقوم 

برفع اجللسة.
وأع��ل��ن ال��غ��امن ف��ي تصريح 
صحفي مبجلس األمة امس عن 
تسلمه رسالة من سمو رئيس 
مجلس ال���وزراء الشيخ صباح 
اخل���ال���د ت��ف��ي��د ب���ص���دور األم���ر 
األميري بقبول استقالة رئيس 
مجلس ال���وزراء وال����وزراء مع 
استمرار كل منهم في تصريف 
العاجل من شؤون منصبه حلني 

تشكيل الوزارة اجلديدة.
وذكر الغامن إنه تسلم أيضاً 
كتاباً من وزي��ر الدولة لشؤون 
مجلس األم��ة مبارك احلريص 
تعتذر فيه احلكومة ع��ن عدم 
ح��ض��ور جلسة مجلس األم��ة 
امل��ق��رر عقدها ي��وم��ي الثالثاء 
واألربعاء املوافق 19 و20 يناير 

.2021
وأك���د ال��غ��امن أن��ه ب��ن��اء على 

استقالة احلكومة والسوابق 
املاضية لن تكون هناك جلسة، 
م��ض��ي��ف��ا ،« س��أح��ض��ر وأرف���ع 
اجللسة لعدم حضور احلكومة 
إل����ى ح���ني ت��ش��ك��ي��ل احل��ك��وم��ة 

اجلديدة«.
من جهة أخ��رى أش��ار الغامن 

إلى أن هناك ٢٠ نائبا لم يقدموا 
بياناتهم حتى اآلن إل��ى هيئة 
مكافحة الفساد )نزاهة(، مضيفاً 
»آخ��ر ي��وم محدد هو ٤ فبراير، 
لذلك أرج��و من اإلخ��وة النواب 
األف��اض��ل اإلس����راع ف��ي تقدمي 

بياناتهم

مرزوق الغامن 

اعتبر أن مايكسر هيبة الدولة هو نهب ثرواتها وخيراتها 

5 استحقاقات تشريعية ألولويات املرحلة املقبلة احلجرف: 
ريا�ض عواد 

ح���دد ال��ن��ائ��ب م��ب��ارك احل��ج��رف 5 
استحقاقات تشريعية اعتبرها أولوية 
ض��روري��ة في الفترة املقبلة، يأتي في 
مقدمتها اق��رار قانون العفو السياسي 
الشامل عن قضية دخول املجلس وكذلك 

القضايا ذات الشأن السياسي.
وأوضح احلجرف في تصريح باملركز 
اإلعالمي في مجلس األمة ان “ ثاني هذه 
االستحقاقات يتعلق بقانون اجلرائم 
االلكترونية ال��ذي كمم االف���واه وهجر 
خ��ي��رة ش��ب��اب ال��ك��وي��ت، واالستحقاق 
الثالث بسط سلطة القضاء على مسائل 
اجلنسية أم��ا االستحقاق ال��راب��ع فهو 
اعادة النظر في قانون الصوت الواحد ثم 
حماية جيب املواطن في املرحلة القادمة 

من سوء وعجز االدارة احلكومية”.
وق��ال احل��ج��رف إن “ اجلميع يعلم 
الوضع السياسي بالكويت وان هناك 
استقالة للحكومة والشعب الكويتي 
ينتظر م����اذا ستسفر ع��ن��ه األح����داث 
القادمة”، مضيفا أن��ه “في ظ��ل هذه 
الظروف سيوجه 4 رسائل يعتقد انها 

مستحقة” .
وأف��اد احلجرف أن الرسالة االول��ى 
موجهة للشعب الكويتي الذي هو مصدر 
السلطات مؤكدا أنه “لن يحدث التغيير 

اال بكم وباصراركم” .
وأشار إلى أن “ هناك من يراهن بان 
ال��ش��ارع مزاجه سيتغير، ويتوقعون 
أن االنتخابات كما تفرز نوابا هدفهم 
االص��الح، فغداً تفرز من هم على مزاج 
احلكومة، لذلك هناك من يراهن على مثل 
هذا االمر وخلق اخلالفات واالختالفات 
ب��ني ال��ن��واب حتى ينجحوا باختراق 
ه��ذه الثلة او املجموعة التي يأمل بها 
الشعب الكويتي على حتقيق مصاحلة 

وطموحاته في املرحلة املقبلة”.
وشدد على انه “لن يسمح باختراق 
صفوف نواب اإلصالح ، مطالبا الشعب 
بعدم السماح بخلق الهوة بينه وبني 

ممثلينه الذين يسعون لإلصالح” .

وذكر احلجرف أن “ الرسالة االخرى 
الثانية موجهة للشرفاء م��ن أعضاء 
مجلس االم���ة “واقول للشرفاء فقط 
ال��ذي��ن ال يخضعون للمال السياسي 
والذين ال تبتزهم احلكومة بأساليبها”، 
مشددا على انه “ لن تكون لنا قيمة او 
قدر الم نوحد الصفوف واجلهود بيننا 
حتى نحقق االص��الح اجل��ذري وحقيقي 

ينتظره منا الشعب الكويتي”.
وفيما يتعلق باإلصالحات التشريعية 
قال احلجرف ان “ اول االصالحات هو 
اقرار قانون العفو السياسي الشامل عن 
قضية دخ��ول املجلس وكذلك القضايا 
ذات الشأن السياسي، وهذا االمر ليس 
انتصاًرا ألشخاص امنا حماية لكل من 

يريد االصالح في هذا البلد “.
ولفت إلى أن “هذه الرسالة دقيقة ، 
الن من يدافع عن االص��الح والدستور 
ي��ج��ب ان ي��ك��ون ل��ه ح��م��اي��ة م��ن عبث 
العابثني ومن املفسدين “، مضيفا أنه “ال 
ينفصل عن هذا االصالح اصالح اجلسد 

القضائي .
وذك��ر ان هناك استحقاق اخ��ر وهو 
“قانون اجلرائم االلكترونية الذي كمم 
االف����واه وه��ج��ر خ��ي��رة ش��ب��اب الكويت 
ويجب ان يكون من اولى االولويات في 

املرحلة املقبلة” .
وأف��اد أن هناك استحقاق ثالث سبق 
وان داف��ع عنه ف��ي الفصل التشريعي 
املاضي وهو بسط سلطة القضاء على 
م��س��ائ��ل اجلنسية ، م��ؤك��دا أن���ه “من 
غيراملعقول وال من املقبول خاصة في 
القرن 21 أن السلطة تسحب جنسية 

ممن ال يعجبها”.
وأوض��ح ان رابع االم��ور هو “ اعادة 
النظر في قانون الصوت الواحد الذي 
قسم املقسم وفكك املجتمع الكويتي، لذا 
يجب ان يعاد النظر في ايجاد تشريع 
وقانون عادل يعكس التمثيل احلقيقي 
للشعب ال��ك��وي��ت��ي وارادة امل��واط��ن��ني 

احلرة.”
واضاف أن خامس االمور هو “حماية 

جيب امل��واط��ن في املرحلة القادمة من 
سوء وعجز االدارة احلكومية” .

وب��ني ان “ايرادات النفط فقط وفي 
ظل ما تصدره الكويت وفي ظل االسعار 
اليوم تبلغ ما يقارب 50 مليارا، وعدد 
الشعب مليون ونصف، ومن املفترض 
ان نعيش في جنة، لكن احلكومة تريد 

مترير قانون الدين العام”.
وطالب احلكومة “ بتعديل ادارتها 
للموارد املالية بدال من املطالبة باقرار 
دين عام بقيمة 20 مليار ،وان تكون مثاال 
يحتذى به في جميع املجاالت حتى يثق 

فيها ممثلني االمة “.
واع��ت��ب��ر أن “ س��وء وع��ج��ز االدارة 
احلكومية في إدارة هذه االموال ال جتعلنا 
نثق أو نؤمن مبثل هذه اإلدارة ، مشيرا 
إلى أنه في سنوات الوفرة املاضية التي 
وف��رت اكثر من 60 مليار دينار ذهبت 
هباءاً منثوراً ، سواء السلحة أو ولتمويل 

صفقات اسلحة مشبوهة، وغيرها”.
واعتبر أن “ما مت في مجلس األمة 
احل��ال��ي ووق����وف احل��ك��وم��ة ف��ي وج��ه 
اإلرادة الشعبية التي ميثلها 42 نائباً 
بشأن انتخابات رئاسة املجلس ومع 
ذل��ك يصدر مجلس ال���وزراء تصريحاً 

يعبر فيه عن االرتياح”.
وق�����ال احل���ج���رف “ إن اجل��ل��س��ة 
االفتتاحية هي طالق بائن بيننا وبينكم 
ان ل��م تعدل ه��ذه االم���ور وت��وض��ع في 

نصابها”.
وقال إن “ الرسالة الرابعة هي لوالدي 
ووال��د اجلميع سمو االمير حفظة الله 
ورعاه وسمو ولي عهده االمني ولذرية 
مبارك كافة انه في كل محك يجدد الشعب 
الكويتي بيعته لكم وألسرتكم الكرمية 
بالوالء والوفاء واحملبة وهذا ليس وليد 

اليوم”.
وقال احلجرف “ الناس يا سمو االمير 
حتبك وال تظن فيك اال كل خير ومحبتها 
محبة ص��ادق��ة وم��ن حسن الطالع انه 
في بداية عهد سموك امليمون حتققت 
املصاحلة اخلليجية التي هي نتاج لعمل 

ق��ام فيه سمو االمير الراحل طيب الله 
ثراه وتكللت في عهدك امليمون وبجهودك 

احلثيثة بتوحيد الصف اخلليجي”.
وأض���اف “لذلك م��ن ب��اب اول���ى ان 
تستكمل مثل ه��ذه امل��س��ي��رة امليمونة 
بتوحيد الكلمة الكويتية وتوحيد اجلبهة 
الداخلية، وهذا هو نهجك ونهج والدك 
واسالفك من قبلك الذين يتبادلون احملبة 

بينهم وبني شعبهم”.
وزاد “ لذلك يا سمو االمير من يحاول 
ان يصور العفو العام على ان��ه تهديد 
لبيت احلكم او كسر لهيبة الدولة فهذا 

هو الكذب والزور بل انه بهتان مبني”.
واعتبر أن “ مايكسر هيبة الدولة هو 
نهب ثرواتها وخيراتها والعبث باجلسد 
القضائي واستخدام مؤسسات الدولة 
وخ��اص��ة األم��ن��ي��ة ملصالح الفاسدين 
وتسخير اجهزة الدولة كافة خلدمة فرد 
او ثلة فاسده ال تراعي في الله وال في 

الكويت ذمة.”
وأكد احلجرف في ختام تصريحه على 
الوالء والوفاء للكويت وانه سيكون سداً 
منيعاً وحصناً حصيناً للكويت واهلها 

من عبث العابثني وفساد املفسدين.

مبارك احلجرف
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الداهوم  : لن نقبل بتعطيل البلد لعجز احلكومة 
ورئيسها عن مواجهة استجواب مستحق

أكد النائب بدر الداهوم ان احلكومة عجزت عن 
مواجهة الشعب ونوابه كما عجزت عن مواجهة 
استجواب رئيسها ، متسائال »وي��ن تبي تودي 

البلد«؟
وأض���اف ف��ي تصريح صحافي ل��ن نقبل من 
هذه احلكومة تعطيل البلد وشله ألنها ورئيسها 
ع��اج��زان عن مواجهة استجواب مستحق دفاعا 
عن كرامة األمة، داعيا رئيس احلكومة املقبل إلى 

معاجلة ما ورد في استجواب صباح اخلالد .
وقال نالحظ تلميعا لوزير التجسس والتزوير 
التنصت ومخالفة القوانني أنس الصالح مع انه 
السبب ف��ي تعطيل امللفات ب��ني السلطتني وهو 
لم يصدق يوما في السابق بإجنازها...أعطيناه 
الفرصة لكنه كذب ولم يف بتعهداته وهو وزير 

تأزمي من الدرجة األولى .
وتساءل الداهوم هل صباح اخلالد هل هو من 
يختار وزراءه أم يفرضون عليه من خالل أمني عام 
مجلس ال��وزراء عبد اللطيف الروضان؟ وهل هو 
أمني مستأمن أم ال يستحق هذا املسمى؟مشيرا إلى 
انه يعني وزراء ال ميلك قاعدة بيانات عنهم رغم 
توافرها لدى عموم الشعب الكويتي الذي ساهم في 

عدم توزير بعض الشخصيات .
وأكد الداهوم ان قوانينا لن نتنازل عنها وهي 
العفو الشامل واجل��رائ��م االكترونية والتكويت 
واالحالل واحملكمة اإلداري��ة للجنسية واالنتخاب 
ومكافحة الفساد، باإلضافة إلى القوانني الشعبوية 

وهي أساس التعاون مع احلكومة املقبلة .
وق��ال ان ال��دول��ة العميقة م��وج��ودة فال نخدع 
أنفسنا ، وبعض الوزراء منهم الصالح الذي يخدم 
“معزبه” اللي برة وينفذ أجندته أكثر من خدمته 
لرئيس حكومته الن املعزب أهم عنده من الكويت 

وحكومتها .
وأكد الداهوم ان كرامة الشعب والوطن فوقك 
انت وحكومتك يا صباح اخلالد ولن نتهاون ، وال 
شأن لنا في الصبي السيء الذي تكلم ، ألنه يتكلم 
وي��داف��ع ع��ن معزب مثله ف��ي ال��س��وء، وال يوجد 
اثنان تكلما عنهما في القاعة بهذا السخط الشعبي 

اال السيء ال��ذي ك��ان في مجلس 2012 وشقيق 
الرئيس، وبالتالي ال يستحقان احلديث عنهما.

وقال نريد رجال دولة يبتعدون عن كل من أساء 
للكويت وشعبها سواء في احلكومة او أي منصب 
، فال تدار البلد إال بالرجال االكفاء الصاحلني الذين 
يحملون هم الوطن ، و بغير هؤالء ال ينصلح حال 

البلد .
ورأى الداهوم ان مشكلتنا مع رئيسي السلطتني 
، فرئيس املجلس اصبح موظفا عند احلكومة التي 
وضعته في هذا املنصب ، و رئيس احلكومة الذي 
يحاول التغطية على كل املشاكل عن طريق رئيس 

املجلس .
وقال لن نتخلى عن مبادئنا ووعودنا للشعب 
وإل���ى االم���ام سنقف ب��وج��ه ك��ل ف��اس��د سنحارب 
اجلميع من أجل حماية األرض ومن يعيش عليها 
،الفتنا إلى ان  رجاال مخلصني يهجرون النهم وقفوا 
ضد الفساد  ، فهم دخلوا املجلس من أجل محاربة 
أكبر قضية فساد في املجلس إلفساد املؤسسة 
التشريعية بالرشوة ، ولن يتم حل هذا امللف إال 

بالعفو الشامل وسيتحقق هذا بإذن الله .

بدر الداهوم 

5 ماليني دينار التي تزيد عن 

5 نواب يقترحون حصر منافسات املناقصات 
احلكومية على الشركات املدرجة

اعلن 5 ن��واب ع��ن تقدمهم باقتراح 
بقانون بإضافة فقرة ثانية إلى املادة 
)17( م��ن ال��ق��ان��ون رق��م )49( لسنة 

2016 بشأن املناقصات العامة.
 وي��ق��ض��ي االق���ت���راح ال���ذي ت��ق��دم به 
ك��ل م��ن ال��ن��واب محمد امل��ط��ي��ر، أسامة 
الشاهني، د.عبدالعزيزالصقعبي، د. 
حمد املطر، ود. صالح املطيري، بحصر 
التنافس في املناقصات اخلاصة بالدولة 
والتي جتاوز خمسة مليون دينار على 

الشركات املدرجة في البورصة.
 ونص االقتراح على مايلي:

 )مادة أولى(: تضاف فقرة ثانية إلى 
املادة )17( من القانون رقم )49( لسنة 

2016 املشار إليه نصها كالتالي: 
“ يقتصر التنافس ف��ي املناقصات 
اخل��اص��ة ب��ال��دول��ة ذات القيمة التي 
جتاوز خمسة مليون دينار كويتي على 

ال��ش��رك��ات امل��درج��ة ف��ي س��وق الكويت 
لألوراق املالية”.

)م���ادة ثانية(: على رئيس مجلس 

ال���وزراء وال����وزراء – ك��ل فيما يخصه 
– تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به 
بعد سنة من تاريخ نشره في اجلريدة 

الرسمية.  ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتراح بقانون على ما يلي:

 ملّ��ا كانت املناقصات العامة متثل 
واح��دة من أه��م آليات وركائز النشاط 
املالي واالقتصادي في البالد، خاصة 
تلك املتعلقة باملشاريع التنموية الكبرى، 
من طرق وجسور ومطارات ومصانع 
وبنيات حتتية ومرافق عامة ومؤسسات 
تعليمية وخدمية، وحرصا على إنعاش 
احلراك االقتصادي، وتفعيل دور سوق 
األوراق املالية، ودعم الشركات الوطنية 

املدرجة واملسجلة في البورصة.
وكذلك تشجيع صغار املستثمرين 
من املواطنني، عبر إتاحة مجاالت جديدة 
وف��رص نشاط مالي وجت��اري أوس��ع، 
يساعد بدوره في تنشيط حركة األموال 
وتطوير االقتصاد وخلق ف��رص عمل 

أكبر وتنويع مصادر الدخل. 

مجلس االمة 

اخلنفور يسأل وزير النفط عن عدم تعيني »خريجي التكنولوجيا« 
تقدم النائب سعد اخلنفور بسؤال إلى وزير النفط 
والكهرباء واملاء على خلفية جتاهل شركة البترول 
االتفاقية املوقعة بينها وبني الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي وال��ت��دري��ب لتعيني خريجي تخصص 
تكنولوجيا الصناعات الكيميائية، بعدما لوحظ في 
السنوات األخيرة عدم اعتداد شركة البترول بهذه 
االتفاقية والغائها من جانب واح��د والتوقف عن 

تعيني املواطنني .
نص السؤال 

عقب اعتماد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
وال��ت��دري��ب ت��خ��ص��ص ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ص��ن��اع��ات 
الكيميائية بكلية ال��دراس��ات التكنولوجية قامت 
شركة البترول الوطنية عام 2010 بتوقيع مذكرة 

تفاهم مع الهيئة تهدف إلى االستفادة من الطلبة 
خريجي القسم للعمل بالشركة في قطاع تشغيل 
املصافي، وقد قيل في وقتها أن املذكرة تعتبر ملحقا 
ملذكرة التفاهم املوقعة في مارس 2004 واملتعلقة 
بتخصص تكنولوجيا تشغيل املصافي بني الهيئة 
والشركة. ووفقا للتصريحات املتبادلة بني مسؤولي 
الهيئة وشركة البترول بعد توقيع االتفاقية فقد اكد 
املسؤولني وقتها أن املذكرة تعتبر مثال حي لضرورة 
توجيه مخرجات التعليم لتلبية حاجات ومتطلبات 
س��وق العمل، وم��ؤش��ر مل��ا تتطلع إليه مؤسسات 
التعليم العالي في الكويت واألج��ه��زة التنفيذية 

للدولة إلحداث تغير بالفكر والسلوك. 
وق��د لوحظ في السنوات األخ��ي��رة ع��دم اعتداد 

شركة البترول بهذه االتفاقية وقامت بالتنصل 
منها وإهمالها وع��دم االل��ت��زام بتعيني تكنولوجيا 
الصناعات الكيميائية واالعتماد على العمالة الوافدة 
في التعيني. وعليه يرجى التفضل بتزويدي بالتالي 

1. يرجى ت��زوي��دي بنسخ ع��ن كافة امل��ذك��رات 
املوقعة بني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة 
الكويت خالل العشرين سنة األخيرة، مع ذكر عدد 
من مت تعيينهم من خالل هذه االتفاقيات وهل قامت 
الشركة بإلغاء أي من ه��ذه االتفاقيات من جانب 

واحد؟.
2 شركة البترول لديها التزام م��ادي واخالقي 
جت��اه خريجي تخصص تكنولوجيا الصناعات 
الكيميائية، ملاذا توقفت الشركة عن تعيني املواطنني 

خريجي هذا التخصص آخر سنتني في ظل وجود 
اتفاقية تلزمها بذلك؟

3. يرجى تزويدي بآخر إعالن توظيف للمواطنني 
تخصص تكنولوجيا الصناعات الكيميائية أعلنت 
عنه الشركة واالع��داد التي مت اختياراها واألسباب 
التي أدت إلى عدم نشر إعالن آخر لطلب توظيف منذ 

وقتها وحتى اآلن.
4. يرجى ت��زوي��دي ب��األع��داد التي مت تعيينها 
ف��ي الفترة األخ��ي��رة م��ن غير املواطنني لتخصص 
تكنولوجيا الصناعات الكيميائية واألسباب التي 
أدت إل��ى تعيينهم على الرغم من وج��ود مواطنني 
في انتظار التعيني، مع كشف يوضح اجلنسيات 

والرواتب واملزايا املالية األخرى للمعينني.

اجلمهور يقترح تعديل ثمن 
قسائم خيطان اجلنوبي 

أعلن النائب فايز غنام اجلمهور عن تقدميه مقترحا برغبة 
بتعديل الثمن الرمزي لقسائم منطقة خيطان اجلنوبي قطعتي 

)3، 4( لتكون )5000 دينار( بداًل من )15000 دينار(.
وقال الغنام نصَّ القانون رقم )27( لسنة 1995 في شأن 
إسهام القطاع اخل��اص في تعمير األراض��ي الفضاء اململوكة 
للدولة ألغ���راض الرعاية السكنية ف��ي امل��ادة رق��م )8( على 
اختصاص مجلس الوزراء بتحديد ثمن بيع القسيمة على أساس 

ثمن رمزي.
وه����ذا امل��ب��دأ ه��و م��ا مت م��راع��ات��ه س��اب��ًق��ا ف��ي امل��ش��اري��ع 
اإلسكانية واَخرها مشروع غرب عبدالله املبارك إذ مت حتديد 
الثمن الرمزي  ب���� 5000 دينار،إال أن��ه ف��ي اآلون���ة األخيرة 
ص��در ق���رار مجلس ال����وزراء رقم )1032( الصادر بتاريخ 
2017/07/31م بتحديد الثمن لقسائم منطقة خيطان اجلنوبي 
قطعة )3، 4( بسعر 15000 دينار، وحيث إن هذه القيمة قد 
ا، وفيها  خرجت عن مقصود املشرع الكويتي من جعل الثمن رمزّيً
زيادة غير مبررة تثقل كاهل املواطن ومغايرة ملثيالتها في سائر 

املناطق.
وأيًضا ملا تضمنه القرار ذات��ه من عدم تصرف املستفيدين 
بالتنازل أو التبادل أو البيع قبل مرور )10( سنوات من تسلم 

القسيمة.
ونص االقتراح على: 

1 – تعديل الثمن الرمزي لقسائم منطقة خيطان اجلنوبي 
قطعتي )3، 4( لتكون )5000 دينار( بداًل من )15000 دينار(. 

2 – فتح ب��اب االستبدال وإلغاء ش��رط حظر التصرف في 
القسيمة ملدة عشر سنوات، ومعاملتها كمثيالتها من املناطق 

السكنية. 

اخلليفة يطالب بإنشاء مدارس جديدة في اجلهراء 
وج��ه النائب م��رزوق اخلليفة سؤاال 
برملانيا إلى وزي��ري الدفاع والداخلية، 
ك��م��ال وج��ه اخلليفة س���ؤاالً إل��ى نائب 
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء وزي���ر ال��دف��اع 

الشيخ حمد جابر العلي، 
نص السؤال 

صدر القانون رقم )16( لسنة 2018 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم )32( 

لسنة 1967 في شأن اجليش بإضافة 
م���ادة ج��دي��دة ب��رق��م )29 م��ك��ررا( إل��ى 
القانون املشار إليه نصها التالي: »تكون 
األولوية في التعيني في اجليش الكويتي 
للكويتيني ثم من أبناء الكويتيات ثم غير 
الكويتيني من حملة إحصاء 1965 أو من 
يثبت وجود أصولهم بالكويت قبلها، ثم 

من غير الكويتيني من أبناء العسكريني 

وملا كان كثير من أبناء الفئات املذكورة 
م��ن أب��ن��اء الكويتيات وحملة إحصاء 
1965 وأبناء العسكريني أنهوا جميع 
اإلجراءات األمنية، والفحوصات الطبية 
املقررة للبدء للبدء بااللتحاق بشرف 
اخلدمة العسكرية إال أن��ه حتى تاريخ 
ورود هذا السؤال لم يستدعوا لاللتحاق 

باخلدمة.


