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ديوان عبدالله املال يستضيف اليوم
النيباري والخرافي وأبو شيبة والراشد

عبدالله  ديــــوان  يستـــضـــيف 
نجـــيب املال في منطــــقة الشــــويخ 
الخميس  الــيــوم  مساء  السكنـــية 
مرشحي الدائرة الثـــانية عبدالله 
ــيــبــاري وخــلــيــفــة الـــخـــرافـــي  ـــ ـــ ـــ الــنـــ
ـــــــبـــة وعـــلـــي  ــــ ونـــــــــــواف أبـــــــــــــــــــو شـــيــــ

الراشد.
وقال املــــال ان الــــهدف من اللقاء 
ــمــرشــحــن  ـــ ـــ ـــ ـــ بــــن الـــنـــاخـــبـــن والـــ
هــو الــتــعــرف عــلــى بــرامــج ورؤى 
ـــفـــهـــم مــن  ــــ ــــ ــــ املــــرشــــحــــــــــــــن ومـــواقــــ
عــلى  املــطــــروحة  القضايا  كــافــة 
ــاء  ـــ ــقـــ ـــ ـــ ـــالل الــلـــ ــــ الــــســــاحــــة، مـــــن خــــ
املـــــــــــــــبـــاشـــر بــــن طــــرفــــي الــعــمــلــيــة 

االنتخابية.
وأضــــــاف ان الـــلـــقـــاءات ســوف 
تــســتــمــر فـــي الــــديــــوان مـــن خــالل 
دعـــــــــــوة مــــجــــمــــوعــــة اخـــــــــــرى مـــن 

املـــــرشـــــحـــــن، حــــتــــى نـــتـــمـــكـــن مــن 
تنوير الناخب بأهمية مشاركته 

في االنتخابات.

عبدالله املال

شكر وجهاء وأبناء قبيلة الرشايدة على تزكيته

املويزري: أمانة ثقيلة

شــكــر مــرشــح الـــدائـــرة الــرابــعــة 
شعيب املــويــزري وجــهــاء وابــنــاء 
تزكيتهم  عــلــى  الــرشــايــدة  قبيلة 
له لخوض االنتخابات البرملانية 
انها  معتبرًا  الرابعة،  الدائرة  عن 
ثـــقـــة كـــبـــيـــرة تــحــمــل فــــي طــيــاتــهــا 

امانة ثقيلة.
واعــــتــــبــــر املـــــــويـــــــزري اخـــتـــيـــار 
الـــــقـــــبـــــيـــــلـــــة لـــــــــه بـــــمـــــثـــــابـــــة حـــمـــل 
يــتــمــنــى ان يــعــيــنــه  ومـــســـؤولـــيـــة 
املولى على تحملها واداء املهمة 
بما يخدم صالح املواطن، مشيدًا 
الذين  السابقن  الــنــواب  بجهود 
لــم يــألــوا جهدًا فــي خدمة الوطن 

واملواطن.
تـــعـــزيـــز  ان  املـــــــويـــــــزري  وقـــــــــال 
الوحدة الوطنية يكون من خالل 
باستخدام  مسؤولياتنا  تحمل 

االطــــر الــديــمــوقــراطــيــة والــتــنــحــي 
عن كل ما من شأنه هدم وخلخلة 
الوحدة واللحمة الوطنية واثارة 
الفنت واالساءة ألصالتنا وقيمنا 

وتقاليدنا.
وأضاف ان العدالة االجتماعية 
واملــــــســــــاواة تـــكـــفـــل لـــلـــفـــرد حــيــاة 
املسؤولية  ان  إلــى  كريمة، مشيرًا 
االندماج  نهج  اتباع  في  تتحقق 
الــــحــــقــــيــــقــــي لــــجــــمــــيــــع األطــــــيــــــاف 

والفئات.
وبــــــن انــــــه يـــمـــثـــل كـــــل اطـــيـــاف 
الـــــــــدائـــــــــرة الــــــرابــــــعــــــة والـــــوانـــــهـــــا 
نائب  ألن  اتــهــم  انــتــمــاء بمختلف 
الشعب  مــن واجــبــه تمثيل  األمـــة 
بتيارات  االنخراط  دون  الكويتي 
والقبلية  الــطــائــفــيــة  االنـــتـــمـــاءات 

املقيتة.

شعيب املويزري

العقيد الصبر متعهدا بضرب شراء األصوات:
ظاهرة فاسدة تضر بالكويت وتشوه ديموقراطيتنا

أكد مدير إدارة اإلعالم األمني 
بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي  الـــنـــاطـــق 
الــداخــلــيــة الــعــقــيــد مــحــمــد هاشم 
الــصــبــر أهــمــيــة تــكــريــس الــوعــي 
االنتخابي وقواعد الشفافية في 
العملية االنتخابية، مشددا على 
أن وزارة الداخلية تبذل كل ما في 
ملكافحة  بقوة  للتصدى  وسعها 
جـــمـــيـــع الــــظــــواهــــر الــســلــبــيــة فــي 

انتخابات مجلس األمة 2009.
وأوضـــــــح الــعــقــيــد الـــصـــبـــر أن 
الداخلية  لــوزارة  العليا  »القيادة 
ممثلة في وزير الداخلية الشيخ 
الــخــالــد أصـــدر توجيهات  جــابــر 
مــــــــشــــــــددة بــــمــــكــــافــــحــــة ظـــــاهـــــرة 
الــــــرشــــــاوى وشـــــــــــــــــــراء األصـــــــوات 
الوســـــائل  مـــــن  نــمــلــكــه  مـــا  بــكــل 
الــقــانــونــيــة والــــقــــرارات الــحــازمــة 
عليها  القضاء  أو  منها  للتقليل 
مـــع الــتــركــيــز عــلــى يـــوم االقـــتـــراع 
والـــــذي عــــادة مـــا تــكــثــر فــيــه هــذه 
وكيل  ان  الـــى  الظــــاهـــرة،مشيرا 
أحــمــد  الـــفـــريـــق  الــداخــلــيــة  وزارة 
تنـــفيذ  كــثب  عن  يتابع  الرجيب 

هــــذه التـــوجـــيهات«.
وأضـــــــاف الـــعـــقـــيـــد الـــصـــبـــر أن 
»هـــــذه الـــظـــواهـــر الـــفـــاســـدة تضر 
الوطن وتشوه صورة  بمصلحة 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الــكــويــتــيــة ذات 
الـــتـــاريـــخ الـــعـــريـــق والــصــفــحــات 

الناصعة«.
وشــــــــــــدد عـــــلـــــى انــــــــــه »يــــتــــعــــن 
عــلــيــنــا الـــحـــفـــاظ عــلــى تــقــالــيــدنــا 
الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة الــــتــــي تـــضـــرب 
بــجــذورهــا فـــي أعـــمـــاق الــتــاريــخ، 
به  يحتذى  نموذجا  تعد  والــتــي 

في املنطقة والعالم بأسره«.
وحــــــــذر الـــعـــقـــيـــد الــــصــــبــــر مــن 
يـــجـــرم مـــثـــل هـــذه  الــــقــــانــــون  »أن 
الـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة، مــضــيــفــا أن 
الــقــانــون رقــم (35لـــعـــام1962) في 
أعــضــاء مجلس  انتخابات  شــأن 
األمة وتعديالته ينص في املادة 
بالحبس  أنــه »يعاقب  (44) على 
مــدة التــزيــد على خمس سنوات 
وبــغــرامــة التــقــل عــن ألــفــي ديــنــار 
والتزيد على خمسة آالف دينار 
أو بإحدى هاتن العقوبتن لكل 
مــن تــحــايــل عــالنــيــة بـــأي وسيلة 
مــــن وســــائــــل اإلعـــــــالم أو الــنــشــر 

أو خــفــيــة بــرســائــل أو اتــصــاالت 
هــاتــفــيــة أو عـــن طـــريـــق وســطــاء 
لــشــراء أصــــوات الــنــاخــبــن إغـــراء 
أو  عـــــرض  أو  أعـــطـــيـــة  أو  بــــاملــــال 
تــعــهــد بـــأن يــعــطــي نــاخــبــا شيئا 
التصويت  من ذلك ليحمله على 
على وجه معن أو على االمـــتناع 

عن التصويت«.
الـــعـــــــــــــــامـــة  اإلدارة  ان  وذكـــــــــر 
فـــي وزارة  الــقــانــونــيــة  لـــلـــشـــؤون 
الــــــــقانون  الداخلــــية أوضحت أن 
رقـــــم (16لــــــــعــــــــام1960) بـــإصـــــــــــدار 
قانون الجزاء وتــــعديالته ينــــص 
»كــل  ان  عــلــى   (140) املـــــادة  فـــــى 
شـــخـــص كـــلـــف بــــــــأداء الـــشـــهـــادة 
القضاء، فامتنع بغير عذر  أمــام 
مـــقـــبـــول عــــن الــــحــــضــــور، يــعــاقــب 
بـــالـــحـــبـــس مــــــدة التـــــجـــــاوز ســتــة 
شـــهور وغرامة أو بإحدى هاتن 

العقوبتن«.
كــمــا أشـــــارت الــــى أن الــقــانــون 
رقــــــم (17لـــــــــعـــــــــام1960) بــــإصــــدار 

قـــانـــون اإلجـــــــراءات واملــحــاكــمــات 
الــجــزائــيــة وتــعــديــالتــه يــنــص فى 
املادة (14) على انه »كل شخص 
ارتــــكــــاب جــريــمــة أو علم  ــــــــهــد  شـــ
بــوقــوعــهــا عــلــيــه أن يــبــلــغ بــذلــك 
ــــورا أقــــــــرب جـــهـــة مـــــن جـــهـــات  ـــــ فـــــ
الشرطة او التحقيق ويعاقب من 
امــتــنــع عـــن الــتــبــلــيــغ مـــمـــاألة منه 
للمتهمن بـــعقـــوبة االمــــتناع عن 

الشهادة«.
وأملــــح الــعــقــيــد الــصــبــر الـــى أن 
»اإلبالغ عن الجريمة واجب على 
كل من يشهد ارتكابها ويتعرض 
من يخالف ذلك لعقوبة االمتناع 
عــــــن الــــــشــــــهــــــادة وفـــــقـــــا لــــلــــمــــادة 

السابقة«.
وناشد العقيد الصبر وسائل 
العمل على  الجماهيرية  اإلعــالم 
نــشــر الـــوعـــي بـــن الـــكـــافـــة بــشــأن 
اإلبــالغ عن  االمتناع عن  جريمة 
الـــجـــرائـــم والــــواجــــب املــلــقــى على 
عاتقهم بــاإلبــالغ عــن أي جريمة 
حال مشاهدتها والعقوبة املقررة 
مشاهدتها  حــال  أي جريمة  عــن 
والــعــقــوبــة املـــقـــررة قــانــونــا على 
اإلخــــــالل بـــهـــذا الــــواجــــب. وكــذلــك 
التوعية بشأن التعريف باألقوال 
واألفــــــعــــــال الــــتــــي تـــمـــثـــل جــريــمــة 
شراء األصوات والعقوبة املقررة 
قانونا على ارتكابها، وذلك وفقا 
لـــلـــنـــصـــوص الـــقـــانـــونـــيـــة ســالــفــة 

البيان.
وشــدد العقيد الصبر على أن 
»كـــل قـــول أو فــعــل يمثل ارتــكــابــا 
أو  إليها  املشار  الجرائم  من  ألي 
أو يؤدي  ارتكابها  يحرض على 
الى إتيان األفعال املعاقب عليها 
في القانون رقم (35لعام1962) في 
أعــضــاء مجلس  انتخابات  شــأن 
األمــــــة يـــعـــد مــــن قــبــيــل الـــظـــواهـــر 
السلبية ومــن ذلــك االمــتــنــاع عن 
اإلبــالغ عن أي جريمة ترتكب أو 
شراء  بشأن  ارتكابها  فى  يشرع 

األصوات«.
واخــــــتــــــتــــــم الــــعــــقــــيــــد الــــصــــبــــر 
والــنــاخــبــن،  بــاملــرشــحــن  مهيبا 
ـــــهــم  ـــ بـــ كــالــعــــــــــــــهــد  يـــكـــونـــــــــــــــــــوا  أن 
دائــــمــــا،حــــمــــاة لــديــمــوقــراطــيــتــنــا 
الــراســخــة وأمــنــاء عــلــى املصالح 

العليا للوطن.

محمد الصبر

مرشحو »الخامسة« يوقعون السبت
ميثاقا مع لجنة البيئة في أم الهيمان

الــتــطــوعــيــة لــضــاحــيــة عــلــي صباح  الــلــجــنــة البيئية  تــعــقــد 
الــســالــم اجــتــمــاعــا يــــوم الــســبــت املــقــبــل مـــع جــمــيــع مــرشــحــي 
مجلس االمة في الدائرة الخامسة لتوقيع عهد وميثاق مع 

االجتماع  ان  اللجنة  واوضــحــت  التطوعية.  البيئية  اللجنة 
سيصاحبه عرض فيلم وثائقي عن التلوث في ضاحية علي 

صباح السالم (ام الهيمان).

• اإلبالغ 
     عن هذه الجريمة

     واجب وطني 
     على كل 

     من يشاهدها

• أمثل كل أطياف الدائرة الرابعة

تحالف »ألجلكم« 
يفتتح مقره الثاني اليوم

أعــلــن مــرشــح الــدائــرة الخامسة فهد عــيــاد املــطــيــري افــتــتــاح املــقــر الثاني 
نـــدوة بعنوان  األحــمــد، حــيــث ستعقد  فــهــد  فــي منطقة  لتحالف »الجــلــكــم« 
املطيري  التحالف سعدون حماد وفهد عياد  »الجلكم« بمشاركة مرشحي 
ود. بادي الدوسري ودليهي الهاجري وذلك في تمام الساعة 8 مساء اليوم 

الخميس.


