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وزيرا الداخلية واالعالم يؤكدان اكتمال االستعدادات النهائية لالنتخابات 

جابر الخالد: نأمل نجاح األصلح
ومن يضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار

ك��ون��ا - أك���د وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��ش��ي��خ ج��اب��ر الخالد 
ووزي���ر ال��ع��دل واألوق����اف وال��ش��ؤون األس��ام��ي��ة وزي��ر 
االعام الشيخ صباح الخالد أن جميع االستعدادات 
ال��خ��اص��ة ب��ان��ت��خ��اب��ات م��ج��ل��س األم����ة امل���ق���ررة السبت 

املقبل »وصلت مراحلها النهائية«. 
وع���ب���ر ال�����وزي�����ران خ����ال ج���ول���ة ل��ه��م��ا ف���ي م��درس��ة 
أش���ب���ي���ل���ي���ة ف����ي م��ن��ط��ق��ة ك���ي���ف���ان ل����اط����اع ع���ل���ى آخ���ر 
االس���ت���ع���دادات ال��خ��اص��ة ب��االن��ت��خ��اب��ات ع��ن األم���ل في 
ال���ن���اخ���ب���ون اخ���ت���ي���ار م��رش��ح��ي��ه��م تلبية  أن »ي��ح��س��ن 
الشيخ صباح  ال��ب��اد  أم��ي��ر  ل��دع��وة سمو  واستجابة 

األحمد«. 
وقال الشيخ جابر الخالد لوكالة األنباء الكويتية 
بمناسبة  التهنئة  نقدم  املناسبة  »ب��ه��ذه  ان��ه  (ك��ون��ا) 
وص���ول س��م��و رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء ال��ش��ي��خ ناصر 

املحمد الى الباد بعد رحلة عاج«.
ووصف الجولة التي قام بها بمعية الشيخ صباح 
الخالد بانها »ممتازة وتكللت بتعاون تام من جميع 
ال��ج��ه��ات وال��������وزارات امل��ع��ن��ي��ة«، م���ؤك���دا أن ج��م��ي��ع ما 
يتعلق بسير العملية االنتخابية في »جاهزية تامة 
سواء مقار االنتخابات واللجان املتعلقة بها األصلية 

منها والفرعية«. 
وث����م����ن ال���ج���ه���د ال�������ذي ق����ام����ت ب����ه م����دي����رة م���درس���ة 
أخوانهم  ملساعدة  فيها  العاملني  وجميع  أشبيلية 
متمنيا  ال��دي��م��وق��راط��ي،  للعرس  والتجهيز  ل��اع��داد 
يحالف  وأن  بكل شفافية  االنتخابات  ه��ذه  »تمر  أن 
النجاح فيها األصلح الذي يضع صالح الكويت فوق 

كل اعتبار«. 
وق����ال ان ج��م��ي��ع ال��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ب��م��ت��اب��ع��ة سير 
االن���ت���خ���اب���ات »أت���م���ت االس����ت����ع����دادات ال���خ���اص���ة ب��ي��وم 
االقتراع من الجوانب كافة خصوصا الجوانب األمنية 
واالدارية«، مثمنا »الدور الذي قامت به وزارة التربية 

في تجهيز املدارس في جميع الدوائر االنتخابية«. 

من جانبه، اعرب الشيخ صباح الخالد عن سعادته 
بمشاركة الشيخ جابر الخالد رئيس اللجنة املكلفة من 
مجلس ال��وزراء لاعداد لانتخابات في هذه الجولة 

لتفقد آخر االستعدادات املتعلقة باالنتخابات. 
ع��م��ل��ي��ة  »ل��ت��س��ه��ي��ل  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  دور  وث���م���ن 
ال��ت��ص��وي��ت واالق���ت���راع س���واء ب��ت��وف��ي��ر م��واق��ف خاصة 
لذوي االحتياجات الخاصة ولكبار السن واستراحات 

للناخبني وغيرها من الخدمات«. 
وقال انه في ما يتعلق باستعدادات وزارة االعام 
»ت��م االط���اع خ��ال ال��ج��ول��ة على م��ا ق��ام��ت ب��ه اللجان 
وال��ف��رق املشكلة ب��ه��ذا ال��ش��أن وال��ت��ي ت��ق��وم بجهودها 
بشكل م��ت��واص��ل وص���وال ل��ي��وم االن��ت��خ��اب��ات«، م��ؤك��دا 
االع��ام��ي��ة »ج��اه��زة لانطاق  ال��ت��ج��ه��ي��زات  ان جميع 

لتغطية االنتخابات«. 
وح����ول ت��ج��ه��ي��زات وزارة ال���ع���دل، ق����ال ان����ه »ش��اه��د 
ال��واق��ع لتسهيل عمل  ك��اف��ة على أرض  االس��ت��ع��دادات 
ال��ق��ض��اة، وأن����ه ت��ف��ق��د أم��اك��ن راح��ت��ه��م وك���ل م��ا يتعلق 

بمتطلبات الجهاز القضائي«. 
ال��ع��دل عضو املجلس  ق��ال وكيل وزارة  م��ن جانبه، 
املشرفة  االس��ت��ش��اري��ة  اللجنة  ع��ض��و  للقضاء  األع��ل��ى 
ع��ل��ى االن���ت���خ���اب���ات امل��س��ت��ش��ار س��ل��ط��ان ب���ورس���ل���ي ان 
وغيرها  والبلدية  واالع���ام  وال��ع��دل  الداخلية  وزارات 
»كانت في حال استنفار لتهيئة جميع االمور املتعلقة 

بيوم االقتراع«. 
واضاف بورسلي ان االستعدادات »أخذت الكثير 
عملية  تظهر  لكي  للموظفني  املضنية  ال��ج��ه��ود  م��ن 
االقتراع بصورة تليق بسمعة دولة الكويت. واوضح 
ان الحكومة ممثلة بجميع جهاتها بذلت كل جهدها 
النجاح العرس الديموقراطي حيث أعدت ما يقارب 
500 لجنة يترأس كا منها أحد رجال القضاة، مشيرا 
الحياة  ف��ي  تعد غير مسبوقة  الخطوة  ه��ذه  أن  ال��ى 

البرملانية االنتخابية«.

»التربية« تعّطل 94 مدرسة غدا
استعدادا للتحول إلى مقار انتخابية

كونا - قررت وزارة التربية تعطيل الدراسة في 94 
مدرسة هي مقار للجان االصلية والفرعية النتخابات 
لتسليمها  وذل���ك  ال��خ��م��ي��س  غ���دا   2009 االم���ة  مجلس 
ل���وزارت���ي ال��داخ��ل��ي��ة وال���ع���دل ب��ع��د ن��ه��اي��ة دوام ال��ي��وم 
االربعاء استعدادا لانتخابات املقررة السبت املقبل. 
نورية  العالي  التعليم  وزي���رة  التربية  وزي���رة  وق��ال��ت 
ال���وزارة  ان  (ك��ون��ا)  الكويتية  االن��ب��اء  لوكالة  الصبيح 
»ع��م��م��ت ن��ش��رة ع��ل��ى امل������دارس ال����� 94 ت��ب��ل��غ م��دي��ري��ه��ا 
وزارت��ي  ممثلي  م��ع  التعاون  منهم  وتطلب  بفحواها 
ال��داخ��ل��ي��ة وال���ع���دل ل��ت��ك��ون امل������دارس ت��ح��ت ت��ص��رف��ه��م 
السبت  وال��ن��اخ��ب��ات  ال��ن��اخ��ب��ني  الس��ت��ق��ب��ال  للتجهيز 

املقبل«. 
واشارت الصبيح الى وجود نشرة سابقة للوزارة 
»عممت على مديري املدارس ال� 94� بانه سيتم تعطيل 
ال��دراس��ة ي��وم االح��د املقبل وه��و اليوم التالي لعملية 
االق����ت����راع ن���ظ���را الن ف����رز االص�������وات ف���ي ت��ل��ك ال��ل��ج��ان 
م��ت��وق��ع ان يستمر ح��ت��ى صباح  االص��ل��ي��ة وال��ف��رع��ي��ة 

اليوم التالي«. 
واوض��ح��ت ان ال����وزارة »اص����درت تعميما اخ��ر الى 

م��دي��ري خ��م��س م����دارس اخ����رى س��ت��ك��ون م��ق��ار للجان 
تبلغهم  ال��خ��م��س  االن��ت��خ��اب��ي��ة  ال���دوائ���ر  ف��ي  الرئيسية 
بتعطيل الدراسة فيها فقط في 17 مايو الجاري نظرا 
الن كل مدرسة منها ستشهد اعان النتائج النهائية 
الن���ت���خ���اب���ات م��ج��ل��س االم�����ة 2009 وال���ت���ي ي��ت��وق��ع ان 
تستمر عملية جمع عدد االصوات التي حصل عليها 
النتائج  اع��ان  اللجان وبعدها  كل مرشح في جميع 

النهائية الى صباح اليوم التالي لعملية االقتراع«.
وأش�����ارت ال��ص��ب��ي��ح إل���ى ان امل�����دارس ال��خ��م��س التي 
للدوائر  الرئيسية  االنتخابية  للجان  مقار  »ستكون 
ال��خ��م��س ه���ي م���درس���ة ع��ب��دال��ل��ه ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ال��ع��م��ر 
االب���ت���دائ���ي���ة ل��ل��ب��ن��ني ف���ي م��ن��ط��ق��ة م���ش���رف ف���ي ال���دائ���رة 
االول������ى وم����درس����ة اب����ن رش����د االب���ت���دائ���ي���ة ل��ل��ب��ن��ني في 
منطقة الفيحاء في الدائرة الثانية ومدرسة العديلية 
ال��دائ��رة  ف��ي  العديلية  منطقة  ف��ي  للبنات  االب��ت��دائ��ي��ة 
الثالثة ومدرسة االندلس االبتدائية بنات في منطقة 
االن���دل���س ف��ي ال���دائ���رة ال��راب��ع��ة وم���درس���ة ع��ات��ك��ة بنت 
عبداملطلب املتوسطة بنات في منطقة جابر العلي في 

الدائرة الخامسة«.

وزارة الداخلية تطلق مجموعة 
خدمات إلكترونية للناخبني واملرشحني

كونا - أف��اد وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
مشعل  ال��ش��ي��خ  واالت���ص���االت  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا 
م��ج��م��وع��ة من  »اط���ل���ق���ت  ال��داخ��ل��ي��ة  ان وزارة  ال���ج���اب���ر 
ال���خ���دم���ات االل���ك���ت���رون���ي���ة ل��ل��ن��اخ��ب��ني وامل���رش���ح���ني في 

االنتخابات املقبلة«.
واوض������ح ال���ج���اب���ر ف���ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي ان ه��ذه 
الداخلية  ل��وزارة  الكترونيا  موقعا  »تشمل  الخدمات 
ل���اس���ت���ع���ام ع����ن ق���ي���د ال���ن���اخ���ب او ال���ن���اخ���ب���ة وم���ك���ان 
والتكميلية  ال��ع��ام��ة  االن��ت��خ��اب��ات  ون��ت��ائ��ج  التصويت 

لاعوام السابقة«.
 واض���������اف ان امل�����وق�����ع »ي����ح����ت����وي اي����ض����ا ع���ل���ى ك��ل 
والتي  االم��ة  مجلس  بانتخابات  املتعلقة  املعلومات 
تهم املواطنني ومنها احصائيات بأعداد الناخبني في 

الدوائر االنتخابية الخمس واسماء املرشحني«. 
وذك������ر ان ه���ن���اك ت��ن��س��ي��ق��ا م����ع ات����ح����اد ال��ج��م��ع��ي��ات 
التعاونية »لتوزيع عدد من اجهزة االستعام الذاتي 
ل��ت��م��ك��ني امل���واط���ن���ني وامل����واط����ن����ات م���ن االس����ت����دالل عن 

بيانات قيدهم االنتخابي ومكان التصويت«.
وفي االطار نفسه، اكد وكيل وزارة الداخلية املساعد 
ل���ش���ؤون ام����ن ال���ح���دود ق��ائ��د ام����ن ان��ت��خ��اب��ات ال���دائ���رة 
الرابعة اللواء سليمان الفهد ان وزارة الداخلية »وفرت 

مجلس  النتخابات  والفنية  البشرية  االمكانات  كافة 
االمة املقرر اجراؤها السبت املقبل«. 

وق����ال ال��ف��ه��د ف���ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي ان ق���ي���ادة ام��ن 
انتخابات الدائرة الرابعة »قامت باتخاذ االستعدادات 
الكاملة لتقديم كافة الخدمات والتسهيات للمرشحني 
واملرشحات والناخبني والناخبات حتى يتمكنوا من 

اداء واجبهم الوطني بكل سهولة ويسر«. 
واض�����اف ان ه��ن��اك »ع��م��ل��ي��ة ت��ن��س��ي��ق وت���ع���اون بني 
العاقة  ذات  االخ��رى  الدولة  الداخلية ووزارات  وزارة 
واالع��ام  وال��ع��دل  التربية  وزارات  وه��ي  باالنتخابات 

اضافة الى بلدية الكويت«. 
باالحكام  »االل��ت��زام  املواطنني  الفهد  ال��ل��واء  وناشد 
القانونية والقرارات التنفيذية املتعلقة باالنتخابات«، 
م����ؤك����دا ان االج����ه����زة االم���ن���ي���ة »س��ت��ت��خ��ذ االج��������راءات 
ال���ض���روري���ة ك���اف���ة ل��ت��ذل��ي��ل ال��ص��ع��وب��ات ال���ت���ي ت��واج��ه 

املرشحني والناخبني«. 
ال��دول��ة »ق��ام��ت بتوفير جميع االم��ك��ان��ات  وذك���ر ان 
املسؤولية  ه��ذه  لتحمل  االم���ن  الج��ه��زة  والتسهيات 
االمة  مجلس  انتخابات  لخروج  دائما  عهدناها  كما 
تتميز  التي  الديموقراطية  مع  وتتفق  تليق  بصورة 

بها الكويت«.

ديوان املال يستضيف اليوم
العنجري والخلفان واملطر واملحارب

بالناخبني  مرشحني  اربعة  يلتقي 
مساء  الثانية  االنتخابية  ال��دئ��رة  ف��ي 
ال���ي���وم االرب����ع����اء ف���ي دي������وان ع��ب��دال��ل��ه 
الثامنة مساء  الساعة  املا في  نجيب 

في منطقة الشويخ.
 وق�����ال ص���اح���ب ال����دي����وان ع��ب��دال��ل��ه 
نجيب املا ان اللقاء الثالث سيكون بني 
الناخبني واملرشحني في الدائرة حتى 
ي��ت��ع��رف ال��ن��اخ��ب ف��ي ال���دائ���رة الثانية 
املرشحني  اف��ك��ار وآراء وم��واق��ف  ع��ل��ى 
ال��ذي��ن ي��خ��وض��ون ان��ت��خ��اب��ات مجلس 
االمة 2009 من القضايا املطروحة على 
الناخبون  املحلية وسيتمكن  الساحة 
م��ن ت��وج��ي��ه االس��ئ��ل��ة واالس��ت��ف��س��ارات 
ع��ل��ى امل��رش��ح��ني وخ��اص��ة ب��ع��د نجاح 

امل���اض���ي  االس����ب����وع  ف����ي  االول  ال���ل���ق���اء 
بمشاركة كبيرة من الناخبني.

وسيشارك في الندوة الثالثة اليوم 
كل من املرشحني عبدالرحمن العنجري 
وحمد  الخلفان  عبدالواحد  والدكتور 

املطر ومنصور املحارب.
واض������اف امل����ا ان ال���ل���ق���اءات س��وف 
ت����خ����ت����ت����م ال�������ي�������وم ف�������ي ال���������دي���������وان ب���ني 
ب��ع��د سلسلة  امل���رش���ح���ني وال���ن���اخ���ب���ني 
لقاءات قمنا باعدادها الهالي الدائرة 
الثانية حتى نتمكن من تنوير الناخب 
االنتخابات من  باهمية مشاركته في 
خ���ال اخ��ت��ي��اره م��ن ي��ت��رج��م تطلعاته 
الدستورية  املكتسبات  على  ويحافظ 

والوطنية. عبدالله نجيب املال

دعاهم إلى إلتزام الدقة في كل اإلجراءات

املستشار العطار ألعضاء السلطة القضائية:
تجنبوا حدوث أي شائبة تعكر صفو االنتخابات

ت���رأس امل��س��ت��ش��ار ع��ب��دال��ه��ادي ال��ع��ط��ار وكيل 
م��ح��ك��م��ة ال��ت��م��ي��ي��ز رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة االس��ت��ش��اري��ة 
ل��اش��راف ع��ل��ى ان��ت��خ��اب��ات مجلس األم���ة 2009 
القضائية  السلطة  ألع��ض��اء  امل��وس��ع  االج��ت��م��اع 
املقرر  االنتخابات  االش��راف على  املشاركني في 

اجراؤها السبت املقبل.
وحضر االجتماع إلى جانب املستشار العطار 
أعضاء اللجنة املستشار محمد بوهندي وكيل 
محكمة التمييز، واملستشار أحمد العجيل وكيل 
ف��ي��ص��ل خريبط  وامل��س��ت��ش��ار  ال��ت��م��ي��ي��ز،  محكمة 
يوسف  واملستشار  االستئناف،  محكمة  وكيل 
جاسم املطاوعة وكيل محكمة التمييز، ورئيس 
ال��ت��ف��ت��ي��ش ال��ق��ض��ائ��ي ووك���ي���ل ال������وزارة امل��س��اع��د 

للشؤون اإلدارية واملالية عبدالعزيز املاجد.
وت���م خ���ال ذل���ك االج��ت��م��اع ش���رح ال��ت��ع��دي��ات 

األخ����ي����رة ال���ت���ي ط�����رأت ع��ل��ى ق���ان���ون االن��ت��خ��اب 
وتوزيع اللجان واستعراض الترتيبات النهائية 
ليوم االقتراع واالستماع إلى ماحظات رؤساء 
اللجان الرئيسية واألصلية واستفسارات رجال 
القضاء واستعراض جميع الجوانب القانونية 
واألط��ر  والتجميع  والفرز  بالتصويت  املتصلة 
ذات  امل��وض��وع��ات  وش��ت��ى  املختلفة  التنظيمية 
الثامنة  الساعة  ا من  ب��دء االق��ت��راع  الصلة بيوم 

صباحا وحتى اعان النتائج النهائية.
ودع������ا امل���س���ت���ش���ار ال���ع���ط���ار ل���اس���ت���ف���ادة م��ن 
ال����خ����ب����رات االن���ت���خ���اب���ي���ة ال����ت����ي ت����راك����م����ت ل���دى 
الطويلة  السنوات  املستشارين والقضاة خال 
الدقة في  املاضية، مؤكدا على ض��رورة توخي 
كل اإلجراءات التي يتم اتباعها والقرارات التي 
يتم اتخاذها في ذلك اليوم تجنبا لحدوث أي 

شائبة تعكر صفو العملية االنتخابية.
وتطرق املستشار العطار إلى تواجد مندوبي 
املرشحني وتنظيم حضورهم وكذلك املندوبات 
ف��ي ال��ل��ج��ان ال��ن��س��ائ��ي��ة وع��م��ل��ي��ة ن��ق��ل ص��ن��ادي��ق 
وما يصاحبها  الرئيسية  اللجان  إلى  االقتراع 

من إجراءات تتطلب ضرورة مراعاتها.
واس���ت���م���ع���ت ال��ل��ج��ن��ة خ�����ال ذل�����ك االج���ت���م���اع 
امل���وس���ع ال����ذي اس��ت��م��ر ألك��ث��ر م���ن س��اع��ت��ني إل��ى 
ب��ع��ض األس���ئ���ل���ة واالس���ت���ف���ه���ام���ات امل���ق���دم���ة من 
ال���ق���ض���اة وامل���س���ت���ش���اري���ن ح�����ول ع��م��ل��ي��ة ال���ف���رز 
وت���واج���د امل��ن��دوب��ني واب�����داء ب��ع��ض امل��اح��ظ��ات 
التي تعيق سير العملية االنتخابية خصوصا 
ما يتصل بعملية التجميع، كما استمعت إلى 
ب��ع��ض االق���ت���راح���ات ال��خ��اص��ة ب��ت��واف��ر أع��ض��اء 
احتياطيني من رجال القضاء يعاونون األعضاء 

األساسيني في عملية الفرز وتجميع األصوات 
وكذلك معاونة رؤساء اللجان األصلية لرئيس 
ال��ل��ج��ن��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة ف��ي عملية ج��م��ع األص����وات 

الشاملة في دائرة انتخابية.
ون�����������وه امل�����س�����ت�����ش�����ار ال�����ع�����ط�����ار إل���������ى ب���ع���ض 
املاحظات التي قد تطرأ أثناء عملية االنتخاب 
وإل�����ى ال��ع��م��ل ب��م��ا ورد ف���ي ك��ت��ي��ب االرش������ادات 
االستشارية،  اللجنة  ع��ن  ال��ص��ادر  االنتخابية 
مؤكدا ان اشراف رجال القضاء في االنتخابات 
ه��و ف��ي ح��د ذات���ه ص��م��ام أم���ان وخ��دم��ة وطنية 
يعتز ويزهو بها كل قضاة الكويت، داعيًا في 
اختتام االجتماع إلى ض��رورة تعاون الجميع 
الت���م���ام االن���ت���خ���اب���ات ب���ال���ص���ورة ال���ت���ي ت��أم��ل��ه��ا 
ال���ك���وي���ت... وأن ت��س��ي��ر االن��ت��خ��اب��ات ف��ي جوها 

الطبيعي.

»اللجنة االستشارية« بدأت توعية الناخبني بها

»العدل« حددت حاالت بطالن حق التصويت وورقة االنتخاب
في اطار حملتها التوعوية لحث الناخبني 
��ب��ط��ل 

ُ
ع��ل��ى االق����ت����راع ب��ط��ري��ق��ة ص��ح��ي��ح��ة ال ت

ت���ص���وي���ت���ه���م، ع�������ددت ال���ل���ج���ن���ة االس���ت���ش���اري���ة 
امل��ش��رف��ة ع��ل��ى االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��اب��ع��ة ل����وزارة 
العدل حاالت بطان التصويت أثناء االقتراع، 

وحاالت بطان ورقة االنتخاب كما يلي:
ح��������االت ب����ط����ان ح�����ق ال����ت����ص����وي����ت أث����ن����اء 

االقتراع:
1 - املجاهرة باسم املرشح قبل تسلم ورقة 

االنتخاب.
2 - امل���ج���اه���رة ب���اس���م امل���رش���ح ق��ب��ل وض��ع 

الورقة في الصندوق.
3 - عرض ورقة االنتخاب على اللجنة بما 
يفصح عن اسم املرشح بعد اثبات ذلك فيها.

4 - االفصاح عن اسم املرشح أمام اللجنة 
بعد اإلسرار به إلى رئيس اللجنة.

5 - ال���دخ���ول إل���ى ال��ل��ج��ن��ة وع����رض ص��ورة 
امل������رش������ح ع����ل����ى ال����ل����ج����ن����ة واإلش��������������ارة إل���ي���ه���ا 

باالختيار.
حاالت بطان ورقة االنتخاب:

1 - ال���ورق���ة امل��ت��ض��م��ن��ة ان��ت��خ��اب أك��ث��ر من 
أربعة مرشحني.

ال����ورق����ة امل��ت��ض��م��ن��ة ع���ب���ارة أو إش����ارة   - 2
تسيء ألحد املرشحني أو غيره.

3 - ك���ل ورق����ة م��وق��ع��ة ب��ام��ض��اء م���ق���روء أو 
م��ق��روء للناخب أو وض��ع عليها إش��ارة  غير 
أو صفته  ع��ل��ى ش��خ��ص��ي��ت��ه  ت����دل  ع���ام���ة  أو 

ك���أن ي��ش��ي��ر إل���ى ص��ف��ت��ه ب��� »رئ��ي��س الجمعية 
الفانية«.

4 - كل ورقة تتضمن شرطا لانتخاب كأن 
يكتب الناخب »انتخب فانا بشرط أن يعمل 

على تحقيق األمر الفاني«.
5 - الورقة الخالية من أي إشارة تدل على 

انتخاب مرشح معني.
االنتخاب  أوراق  أخ���رى غير  أي ورق���ة   -  6

املعتمدة.

الفتة اعالنية ... ملندوبات من سن 16 عاما ... كيف؟

حجز عام في »الداخلية« و50 في املئة من قوة األمن العام
تضطلع بمهمة تأمني انتخابات مجلس األمة

كونا - أعلن وكيل وزارة الداخلية 
امل��س��اع��د ل��ش��ؤون االم���ن ال��ع��ام ال��ل��واء 
ثابت املهنا ان »نحو 50 في املئة من 
ق��وة قطاع االم��ن العام سيضطلعون 
امة  مجلس  انتخابات  تأمني  بمهمة 
ال�������وزارة  ق���ط���اع���ات  م����ع س���ائ���ر   2009

االخرى املعنية«. 
واضاف اللواء املهنا لوكالة االنباء 
ان��ه »سيتم س��د أي  الكويتية (ك��ون��ا) 
نقص ان وج��د في قطاع االم��ن العام 
م��ن خ���ال ح��ج��ز ع���ام س��ي��ب��دأ اع��ت��ب��ارا 
من الليلة لضمان سير العمل االمني 
وفقا للخطط االمنية املوضوعة على 
اكمل وجه بتوجيهات وزير الداخلية 
القائد واملشرف العام للقيادة العليا 
المن االنتخابات الشيخ جابر الخالد 
الصباح وبمتابعة حثيثة ومستمرة 
من قبل وكيل الوزارة القائد التنفيذي 

الفريق احمد الرجيب«. 
واش�����ار امل��ه��ن��ا ال����ذي ي��ش��غ��ل اي��ض��ا 
م���ن���ص���ب ق����ائ����د ق�����ي�����ادة االم�������ن ال���ع���ام 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ق��ي��ادات االس���ن���اد امل��ي��دان��ي 
ال���وزارة »وضعت خطة امنية  ال��ى ان 
ش��ام��ل��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة ت��ه��دف ال���ى ف��رض 
السيطرة االمنية لتأمني سير عملية 

انتخابات مجلس االمة املقبلة«. 
واف��������اد ب������ان ال����ق����ي����ادة ال���ع���ل���ي���ا ف��ي 
الوزارة »وضعت خطة تسعى لتأمني 
االن��ت��خ��اب��ات وح��ف��ظ االم����ن وال��ن��ظ��ام 
وتذليل كل العقبات االدارية واالمنية 

امام سير عمل لجان االنتخابات«. 
والح�����ظ ان ق���ط���اع االم�����ن »ي���ش���ارك 

ل��ل��م��رة االول�����ى ف���ي ه���ذه االن��ت��خ��اب��ات 
ك����ق����ي����ادة ض���م���ن ال�����ق�����ي�����ادات االم���ن���ي���ة 
االخ������رى ف���ي ت��ن��ف��ي��ذ ال��خ��ط��ة االم��ن��ي��ة 
مظلة  تحت   2009 انتخابات  لتأمني 

وزير الداخلية«. 
واوض��ح ان من اهم املهام املنوطة 
بقيادة االمن العام خال االنتخابات 
»التعامل املباشر مع جميع االحداث 
االم���ن���ي���ة ال���ت���ي ت���ق���ع ب���ع���م���وم م��ن��اط��ق 
ال����ك����وي����ت خ������ال ف����ت����رة االن���ت���خ���اب���ات 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى رف���ع جميع االج����راءات 
االمنية في املحافظات كافة قبل واثناء 
وب���ع���د ع��م��ل��ي��ة االق����ت����راع الن��ت��خ��اب��ات 
مجلس االم��ة يوم السبت املقبل. كما 
ان م���ن م���ه���ام ال���ق���ي���ادة ال��ت��أك��ي��د على 
م��راق��ب��ة امل��ؤس��س��ات وامل��ن��ش��آت املهمة 
وع����م����ل م����ف����ارز ب����امل����واق����ع امل��ش��ب��وه��ة 
ب��ج��م��ي��ع م���ح���اف���ظ���ات ال����ب����اد واع������داد 
أي  م��ع  للتعامل  امنية  ق��وة  وتجهيز 
ح����دث ب��ع��د االن���ت���خ���اب���ات م���ن اط���اق 
والفوز  بالفرح  احتفاال  نارية  أعيرة 
اض��اف��ة ال��ى تقديم ال��دع��م االم��ن��ي من 
ق��ب��ل وح�����دة االس����ن����اد االم���ن���ي ون��ش��ر 
ال����دوري����ات االم��ن��ي��ة ب��ج��م��ي��ع امل��ن��اط��ق 

وفق االختصاص«. 
واش������ار ال����ى ان م������دارس االق���ت���راع 
وامل������واق������ف ال���خ���ارج���ي���ة ل���ه���ا »خ������ارج 
اختصاص قيادة االم��ن العام لتكون 
من مسؤولية قيادات أخرى«. وتطرق 
ال������ى ب���ع���ض اب�������رز ال���س���ل���ب���ي���ات ال���ت���ي 
ت��ظ��ه��ر خ�����ال ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة 
وه��ي »التجمهر ام���ام م��ق��ار االق��ت��راع 

واالحتجاج واملشاحنات واملشاجرات 
اضافة الى اطاق االعيرة النارية بعد 

اعان النتائج«. 
وأك��������د امل����ه����ن����ا »ض������������رورة ت����ع����اون 
ال���ن���اخ���ب���ني م�����ع رج�������ال االم�������ن وع�����دم 
ال���ت���ج���م���ه���ر ام���������ام م������راك������ز االق������ت������راع 
واي������ق������اف ال������س������ي������ارات ف������ي االم�����اك�����ن 
األمنية  السيطرة  لفرض  املخصصة 
ال��ن��ظ��ام ف���ي س��ي��ر العملية  وت��ح��ق��ي��ق 

االنتخابية«. 
واش���������ار ال������ى وج��������ود »ت���ع���ل���ي���م���ات 
ل����دى رج�����ال االم�����ن للتعامل  م���ش���ددة 
ال����ف����وري وال�����ح�����ازم م����ع اي م��ظ��اه��رة 
م����ن ش���أن���ه���ا ال���ت���أث���ي���ر ع���ل���ى ال��ع��م��ل��ي��ة 
محاولة  الي  وال��ت��ص��دي  االنتخابية 
ل����ل����خ����روج ع����ل����ى ال������ق������ان������ون«، داع����ي����ا 
ال���ج���م���ي���ع ال�����ى »االل������ت������زام ب���ال���ع���ادات 
والتقاليد الحميدة التي جبل عليها 

الشعب الكويتي«.
وأك��د املهنا ض��رورة »التعاون مع 
رج���ال االم���ن ك��ل ف��ي م��وق��ع��ه م��ن اج��ل 
س���ام���ة ال��ج��م��ي��ع وال����خ����روج م���ن ه��ذا 
تتفق  بصورة  الديموقراطي  العرس 
م��ع م��ك��ان��ة ال��ب��اد ال��ح��ض��اري��ة بعيدا 

عن اي سلوكيات خاطئة«. 
وش�����������دد ع�����ل�����ى »أه������م������ي������ة ال������ت������زام 
املرشحني بضوابط وضع االعانات 
االن���ت���خ���اب���ي���ة«، م���ش���ي���را ال�����ى ان�����ه »ت���م 
ت��ش��ك��ي��ل ف���رق ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ب��ل��دي��ة 
الضوابط  اعانات تخالف  اي  الزال��ة 

قبل البدء بعملية االقتراع«. 
وأوض�������ح ان »اس���ت���ع���م���ال وس���ائ���ل 

ال���ن���ق���ل او امل�����ن�����ازل ب���ق���ص���د ال���دع���اي���ة 
االن��ت��خ��اب��ي��ة م��ح��ظ��ور ب��م��وج��ب حكم 
املادة (31 مكررا) من القانون رقم 35 
اعضاء  انتخابات  بشأن   1962 لسنة 
مجلس االمة والتي يتم عقاب كل من 
يخالفها بغرامة مالية التقل عن الف 
دينار والتزيد على ثاثة االف دينار 
حيث تحرر املخالفة بمحضر للبلدية 

وتحول املخالفة لبلدية املحافظة«. 
واف��اد بانه وفق مادتني جديدتني 
أ)  م���ك���رر  م���ك���رر) ورق�����م (31  رق����م (31 
ل��س��ن��ة 1962  رق����م (35)  ال���ق���ان���ون  م���ن 
ف��ي ش���أن ان��ت��خ��اب��ات اع��ض��اء مجلس 
اللتان »تختصان بتنظيم  االمة هما 
ال��ح��م��ات االن��ت��خ��اب��ي��ة ش��ك��ل��ت وزارة 
ال���داخ���ل���ي���ة وب����ل����دي����ة ال����ك����وي����ت ل��ج��ن��ة 
تنفيذ  على  تشرف  بينهما  مشتركة 
اح���ك���ام امل���ادت���ني امل��ض��اف��ت��ني وت��ق��دي��م 
وزي��ر  ال��ى  بأعمالها  اسبوعي  تقرير 
ال���داخ���ل���ي���ة ووزي��������ر ال�����دول�����ة ل���ش���ؤون 

البلدية خال فترة االنتخابات«. 
واوضح ان املادة (31 مكرر) تنص 
على »حظر اقامة اكشاك او خيام او 
اي شيء من هذا القبيل او استعمال 
الدعاية  بقصد  النقل  وس��ائ��ل  جميع 
االن��ت��خ��اب��ي��ة ام����ام ل��ج��ان االق���ت���راع او 

غيرها«. 
ن��ف��س��ه��ا  امل�����������ادة  ان  ال��������ى  واش�����������ار 
»ت��ح��ظ��ر اق���ام���ة اع����ان����ات او الف��ت��ات 
عن  االع����ان  او  للمرشحني  او ص���ور 
ع��ق��د اي اج��ت��م��اع��ات ل��ل��ت��ش��اور بشأن 
او  اع������ان ش���ك���ر  اي  او  االن���ت���خ���اب���ات 

ت��ه��ن��ئ��ة ل��ل��م��رش��ح��ني ف��ي��م��ا ع���دا داخ���ل 
ل��ل��م��رش��ح او على  امل���ق���ر االن���ت���خ���اب���ي 

اسواره«.
 وع��ن امل���ادة (31 مكرر أ) ق��ال انها 
»ت��ق��ض��ي ب���ان ت��ص��در ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت 
مقرين  باقامة  ترخيصا  مرشح  لكل 
ل��ل��ذك��ور واآلخ��ر  اح��ده��م��ا  انتخابيني 
لاناث يسمح فيهما باجراء الندوات 
اليها  وال��دع��وة  للمرشح  االنتخابية 
وذلك اعتبارا من تاريخ نشر املرسوم 
او ال���ق���رار ب��ال��دع��وة ل��ان��ت��خ��اب��ات في 
ال��ج��ري��دة ال��رس��م��ي��ة وي��ع��اق��ب ك���ل من 
ي��خ��ال��ف اح���ك���ام ه����ذه امل������ادة وامل�����ادة 
ال��س��اب��ق��ة ب���غ���رام���ة م��ال��ي��ة ال ت��ق��ل عن 
أل��ف دينار وال تزيد على ثاثة آالف 

دينار«. 
خ���ال  االزاالت  ع������دد  ب������ان  واف��������اد 
ال���ف���ت���رة م����ن ال������ 22 م����ن ش���ه���ر م����ارس 
امل���اض���ي وح���ت���ى ال��ع��اش��ر م���ن ال��ش��ه��ر 
اعانا   2340 اجماليها  »بلغ  الجاري 
م��خ��ال��ف��ا و61  ان��ت��خ��اب��ي��ا  م���ق���را  و38 
اعانا  و76  مرخصا  انتخابيا  م��ق��را 
انتخابيا مرخصا فضا عن عدد 85 
سيارات مخالفة«. وثمن اللواء املهنا 
دع���م ال��ق��ي��ادة ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا في 
الحرص  »يؤكد  ال��ذي  للقيادة  الباد 
ع���ل���ى ان ت���ت���م ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة 
االيجابي  ال��ت��واص��ل  تجسد  ب��ص��ورة 
بصدق  وتعبر  والشعب  القيادة  بني 
عن مشاركة الشعب الفعالة والبناءة 
في صياغة حاضره واستكمال مامح 

مستقبل مسيرة العمل الوطني«.


