
احلل الثاني.. حزمة استجوابات.. وأوضاع إقليمية مضطربة وأزمة اقتصادية
شــهد عام 1986 وحتديدا في 
الثالث من يوليو حل مجلس األمة 
للفصل التشريعي السادس في 
فترة عصيبة مرت على الكويت 
العراقيــة -  تخللتهــا احلــرب 
االيرانية وانعكاساتها اخلطيرة 
علــى الوضــع الداخلــي، وقيام 
تكتــات معارضــة وأحــزاب، 
الكلمــة وتعارضــت  فتشــتتت 
وجهــات النظر ووصلت ملرحلة 

تهديد الوحدة الوطنية.
وتفجــرت أزمــة اقتصاديــة 
واسعة في تلك الفترة، وهي أزمة 
سوق املناخ التي كادت تعصف 
بالبــاد، وناقش مجلــس األمة 
تلك األزمة وعمل على معاجلتها، 
فشكلت جلنة للتحقيق في األزمة، 
وكان حمد اجلوعان أحد أعضائها، 
حيث طلب من وزير املالية جاسم 
اخلرافــي صــورة مــن محاضر 
اجتماعات البنك املركزي الكويتي 
وبصورة مــن التقارير اخلاصة 
بالنقد، ولكن الوزير رفض إعطاءه 
هــذه الوثائق لســريتها، ما أدى 
الى طلب احلكومة تفسير املادة 
114 من الدستور، ولكن احملكمة 
الدســتورية قضت بأنه من حق 
النائب السؤال عن هذه الوثائق، 
ومن األسباب التي أدت الى حل 
املجلس ظاهرة االســتجوابات، 
حيــث تقــدم عــدد مــن النواب 
الســتجواب بعض الــوزراء، إذ 
تقدم مبارك فهد الدويلة وأحمد 
الربعي وحمد اجلوعان الستجواب 
وزير العدل والشؤون القانونية 
الشــيخ ســلمان الدعيج، وبعد 
مناقشة االستجواب مت طلب طرح 
الثقــة في الوزير الذي اســتقال 
قبــل يومني من انعقاد اجللســة 
اخلاصة بطلب طرح الثقة، وشهد 
يوم 24 يونيو 1986 تقدمي ثاثة 
استجوابات، حيث تقدم النائب 
ناصــر البناي وخميــس عقاب 
وسامي املنيس باستجواب لوزير 
املالية واالقتصاد جاسم اخلرافي، 

واســتجواب آخر قدمــه النواب 
مشاري العنجري وجاسم القطامي 
وعبداهلل النفيسي لوزير النفط 
والصناعة الشيخ علي اخلليفة، 
واســتجواب ثالث قدمــه محمد 
سليمان املرشد وفيصل الصانع 
وأحمــد باقر لوزيــر املواصات 
عيســى املزيــدي، كما تــا تلك 
االستجوابات استجواب ضد وزير 
التربية د.حسن االبراهيم، وقدمه 
كل من راشــد ســيف احلجيان 
وأحمــد نصار الشــريعان في 1 

يوليو 1986.

قرار الحل
وفــي 3 يوليو أصدر ســمو 
امير الباد الراحل الشيخ جابر 
االحمد ـ رحمــه اهلل امرا اميريا 
بحل مجلس االمة ووقف العمل 

ببعض مواد الدستور.
وفيما يلي نص االمر االميري 

بحل املجلس:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

امر اميري بحل مجلس االمة 
فقد شاءت ارادة العلي القدير 
ان نحمل املسؤولية عن هذا الوطن 
العزيــز عاهدنــا اهلل وعاهدنــا 
املواطنــني ان نعمــل على حفظ 

الكويت من كل سوء.
ولقــد تعرضــت الباد حملن 
متعددة وظروف قاسية لم يسبق 
ان مرت مبثلها مجتمعة من قبل 
فتعــرض امنهــا الــى مؤامرات 
خارجية شرســة هددت االرواح 
وكادت ان تدمر ثروات هذا الوطن 

ومصدر رزقه.
وكادت نيران احلرب املستعرة 
بني جارتيها املسلمتني ان تصل 
الــى حدودهــا وواجهــت ازمــة 
اقتصادية شــديدة وبدال من ان 
تتضافــر اجلهــود وتتعاون كل 
االطــراف الحتواء هــذه االزمات 
تفرقــت الكلمــة وانقســم الرأي 
وظهرت تكتات وأحزاب ادت الى 
متزيق الوحدة الوطنية وتعطيل 

االعمال حتى تعذر على مجلس 
الوزراء االستمرار في مهمته.

وملا كانت االزمة االقتصادية 
التــي متر بها البــاد لن ينقذها 
منهــا اال عمل حاســم وجاد وملا 
كانت املؤامــرات االجرامية التي 
يتعرض لها الوطن لن يوقفها اال 
اليقظة التامة واالستعداد الكامل 

والوحدة الوطنية الشاملة.
وملا كانــت ظــروف املنطقة 
تتميز باحلرج وحتيطها مابسات 
دقيقة وخطرة وملا كان استمرار 
الوضع على ما هو عليه سيعرض 
الكويت الى ما خشيناه ونخشاه 

من نتائج غير معهودة.
وملا كانت احلرية والشورى 
نبت اصيل منا وازدهر منذ نشأت 
الكويــت، وكانــت الكويــت هي 
االصل وهي الهدف وهي الباقية 
اما ما عداها فهــو زائل ومتغير 
وفقا حلاجاتهــا ومصاحلها فإن 
اســتمرار احليــاة النيابية بهذه 
الروح وفي هذه الظروف يعرض 
الوحدة الوطنية النقسام محقق 
ويلحــق مبصالح البــاد العليا 
خطرا داهما لذلــك رأينا حرصا 
على سامة واســتقرار الكويت 

ان نوقف اعمال مجلس االمة.
وأصدرنــا بذلــك االمر اآلتي 

نصه:
مادة اولى: يحل مجلس االمة 
ويوقف العمل بأحكام املواد 56 
فقــرة 3 و107 و174 و181 مــن 
الدستور الصادر في 11 من نوفمبر 

.1963
مــادة ثانيــة: يتولــى االمير 
ومجلس الوزراء االختصاصات 
املخولــة ملجلس االمــة مبوجب 

الدستور.
مادة ثالثة: تصــدر القوانني 
مبراســيم اميرية ويجــوز عند 
الضرورة اصدارها بأوامر اميرية.

مادة رابعة: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراءـ  كل فيما يخصه 
ـ تنفيــذ هذا االمر ويعمل به من 

احلدود التي يبينها القانون، وال 
يجوز بأي حــال تعطيل انعقاد 
مجلس االمة فــي تلك االثناء او 

املساس بحصانة اعضائه.

خطاب الحل
وقد وجه األمير الراحل الشيخ 
جابــر األحمد، طيــب اهلل ثراه، 
خطابــا الى املواطنــني اعلن فيه 
ان صورة الدميقراطية في الباد 
بدأت تهتز وممارســاتها تنحدر 
وجتــذب معها القيم االجتماعية 
والسلوكية ويتفكك معها التماسك 

املوروث في املجتمع الكويتي.
بسم اهلل الرحمن الرحيم

)ربنا افتح بيننا وبني قومنا 
باحلق وانت خير الفاحتني( احلمد 
هلل والشكر له والصاة والسام 

على رسوله..
اخواني..

في حياة الشعوب أيام هي عند 
مفارق مسارها التاريخي وتفرض 
عليها املراجعة الشاملة للعاقات 
بني املبــادئ واملمارســات وبني 
اهداف الوطن العليا والتصرفات 
اجلزئيــة التي متتــص اجلهود 
وتشتت النظرة وتفرق الكلمة.

واحسب اننا اآلن نعيش  يوما 
من هذه االيام.

أما عن املبادئ فقد آمنا جميعا 
بالشورى التي تلقيناها من كتاب 
ربنــا في قوله تعالــى )وأمرهم 
شــورى بينهــم( وقولــه تعالى 

)وشاورهم في األمر(.
وعشنا منارس هذه الشورى 
على مســتوى األســرة والفريج 
واألهــل والوطــن وديوانياتنــا 
صــورة مصغرة حلريــة الرأي 
واحلــوار تســودها روح احملبة 
والقلب املفتوح والباب املفتوح، 
وكانت هذه املمارســة الشعبية 
والرغبة في تطويرها الى صورة 
حديثة هي الدافع األكبر الى تبني 

نظامنا النيابي.
اخواني..

\لقد رأيت صورة الدميوقراطية 
تهتز وممارستها تنحدر وجتذب 
معها القيم االجتماعية والسلوكية. 
ويتفكك معها التماسك املوروث 

في املجتمع الكويتي.
املســؤولية..  واضطربــت 
وجتاذبتها األيدي وأصبح املواطن 
ال يعرف من هم املسؤولون عما 
يجري من أحداث. لقد نبهت أكثر 
من مرة بــأن الوضع دقيق وأن 
مسلسل اإلرهاب الذي استهدف 
ويستهدف الكويت سيستمر ما 
لم يتعاون اجلميع بهذه الظروف 
بالذات وقوفا بوجه كل من يريد 
للوطن السوء. ولكن لاسف لم 
يشعر االخوة األعضاء بخطورة 
اراه مــن موقــع  الوضــع كمــا 

املسؤولية.
اخواني:

هناك حــدود ينبغي التزامها 
للجميع بني موقع املسؤولية وأمانة 
املسؤولية. ان الدميوقراطية احلقة 
تنبثق من مبادئ الشورى وهي 
حوار هادف وتعاون تفاهم وقرار 
حكيم. الدميوقراطية في دارنا ان 
تكون الكويت أوال ونحن جميعا 
فــي خدمتها نحميها بأجســادنا 

وأرواحنا.
الدميوقراطية ان تكون قلب 
الكويت النابض وعقلها املفكر.. 
ويدها البيضاء وإرادتها املستقلة.

اخواني
إنني على ثقة من ان ما يجري 
عندنا امنا هو امتداد ملخطط أو 
أكثــر ينطلــق من مراكــز تأثير 
دخيلة وانســاق إليه من انساق 

وهو يدري أو ال يدري.
وانظروا ما حل بغيرنا لتروا 
كيف استطاعت الفنت أن تعصف 
بدول كانت آمنة مطمئنة يأتيها 

رزقها رغدا من كل مكان.
هذا ما حاولوا تنفيذه الختراق 
الصف الكويتي، ودفعوا احلرية 
حتى أصبحت فوضى، وهبطوا 
بالوطنية حتى أصبحت طائفية، 

تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة 
الرسمية.

المواد الدستورية المعطلة
مادة 56 فقرة 3: وال يزيد عدد 
الــوزراء جميعا علــى ثلث عدد 

اعضاء مجلس االمة.
مــادة 107: لألميــر ان يحــل 
مجلس االمة مبرسوم تبني فيه 
اسباب احلل على انه ال يجوز حل 
املجلس لذات االسباب مرة اخرى.

وإذا حل املجلس وجب اجراء 
االنتخابات للمجلس اجلديد في 
ميعاد ال يجاوز شهرين من تاريخ 

احلل.
فإن لم جتر االنتخابات خال 
تلك املدة يسترد املجلس املنحل 
كامل سلطته الدستورية ويجتمع 
فورا كأن احلل لم يكن. ويستمر 
في اعماله الى ان ينتخب املجلس 

اجلديد.
مادة 174: لألمير ولثلث اعضاء 
مجلس االمة حق اقتراح تنقيح 
هذا الدســتور بتعديل او حذف 
حكــم او اكثر مــن احكامــه، او 

بإضافة احكام جديدة إليه.
فــإذا وافــق االميــر وأغلبية 
االعضاء الذين يتألف منهم مجلس 
االمة على مبدأ التنقيح وموضوعه 
ناقش املجلس املشروع املقترح 
مــادة مــادة، وتشــترط إلقراره 
موافقــة ثلثــي األعضــاء الذين 
يتألــف منهم املجلس، وال يكون 
التنقيــح نافذا بعــد ذلك اال بعد 
تصديق االميــر عليه وإصداره، 
وذلك باالستثناء من حكم املادتني 

65 و66 من هذا الدستور.
وإذا رفض اقتراح التنقيح من 
حيث املبدأ او من حيث موضوع 
التنقيح فا يجوز اقتراح تعديل 
هذا الدســتور قبل مضي خمس 

سنوات على العمل به.
مادة 181: ال يجوز تعطيل اي 
حكم من احكام هذا الدستور اال 
اثناء قيام االحــكام العرفية في 

ان اي نظــام يجب ان يوزن 
مبــا يحقــق للوطــن مــن عطاء 
وصورة النظام ليست غاية في 
ذاتها وامنا هي وسيلة يرتضيها 
املجتمع مــن اجل احملافظة على 
اصالته والتفتــح على ما حوله 

وبناء مستقبله.
ولقــد كان األمــل ان يظــل 
احلوار بني السلطتني التنفيذية 
والتشــريعية حاما روح املودة 
واالخاء مــن البيئة الطيبة التي 
نبتــا فيها وصعــدا من جذورها 
خاصة ان هناك قضايا اساسية 
يتصدرها الوضع األمني والوضع 
االقتصــادي الــذي انحــدر الــى 
مستوى ال ميكن السكوت عنه.

وقــد انتظــرت طويــا لعل 
وعســى ان تتمكــن الســلطتان 
بالتفاهــم وباحلــوار البناء من 
حــل هذه القضايــا ولكن حتول 
احلوار الى مساجات ومشاحنات 
واصبحت مواد القوانني واللوائح 
أســلحة متبادلة بــدل ان تكون 
وحجبــت  متعاونــة  ســواعد 
الصراعــات بغبارهــا شــمس 
احلقيقــة، واختلطــت القضايــا 
العامة بالقضايا اخلاصة واصبح 
النقــاش تصفيــات حلســابات 
قدميــة او تخطيطــا لتطلعــات 
جديدة وتسجيا ملواقف يقصد 
بها االعــام ال العلم، والتجريح 
ال التصحيح، ولم نكتف مبشكات 
الكويــت الداخلية، وهي وحدها 
كفيلة بان تستغرق اجلهد كله، 
ولكننا دخلنا في معارك خارجية 
ليســت مفروضة علينا وخلقنا 
بها عداوات ال داعي لها، واصبح 
فينا من يقول ما شــاء ملن شــاء 
ناسيا او متناسيا حجم الكويت 
وامكاناتها وقدراتها ومصاحلها، 
فهل نحن بحاجة الى هذه اجلبهات 

املفتوحة؟
اولــى  مشــكاتنا  اليســت 
بعنايتنا ومواطنونا اولى بهذه 

اجلهود؟

وهزوا الثقــة التي كانت عصمة 
مجتمعنا لتصبح شكا بني ابناء 
الوطن الواحد، ومتى كانت هناك 
تفرقة بني طائفــة وأخرى. كلنا 
ابناء الكويت، هي األم واألب ونحن 

الدرع التي حتميها من اعدائها.
ولعل الســبب األكبر في هذا 
التآمر الظاهر واملستمر ان القرار 
الكويتي لم يخفض اجلبني ألي 
جهــة أو جماعة أو دولة بل كان 
وســيظل بــإذن اهلل نابعــا من 
مصالح الشعب الكويتي ومعتزا 

بإرادته.

دواوين األثنين
بعــد أن مت حل مجلس األمة 
وتعطيل بعض مواد الدســتور 
اعترض عدد مــن النواب الذين 
كانوا في املجلس على ذلك، وفي 
الفترة من العام 1989 حتى 1990 
مت تنظيم ما يعرف باجتماعات 
دواوين االثنني، وهي اجتماعات 
كانــت تضم 26 نائبــا من نواب 
مجلس األمــة الكويتي 1985 في 
دواوين مختلفة، وقد كان هدف 
هذه الدواوين أن يتم الرجوع إلى 
دستور عام 1962 وإعادة احلياة 
النيابية مرة أخرى في الكويت، 
وقد حدثت مصادمات كبيرة بني 
اجلماهير التي كانت حتضر إلى 
تلك الدواوين والشرطة الكويتية، 
وقد حدثت مداهمات لبعض تلك 
الدواوين، ولم تتوقف هذه احلركة 
إال بعــد أن قــام األميــر الراحل 
الشــيخ جابــر األحمــد بخطاب 
دعــا فيه الــى احلــوار الوطني، 
ومت بعــد ذلك تأســيس املجلس 
الوطني الكويتــي، الذي قاطعه 
النواب بحجة عدم دســتوريته، 
ولم تتوقف االعتراضات اال عندما 
انعقد مؤمتر جدة في 13 أكتوبر 
حتى 15 أكتوبــر 1990 في أثناء 
االحتال العراقي للكويت، حيث 
وعدت احلكومــة بعودة احلياة 

النيابية مرة أخرى.

فهد اخلنة يخوضها في »الثانية«

السعيد: اجلهراء ليست حكرًا على أحد.. 
وأبناؤها متكاتفون حتت راية صاحب السمو

بن المي: املطيري مرشح اجلبالن الوحيد

أعلــن النائب الســابق د.فهد اخلنــة عزمه خوض 
االنتخابات البرملانية املقبلة واملقررة 26 نوفمبر املقبل.

وقال اخلنة في  تصريح خاص لـ »األنباء« انه قرر 
خوض االنتخابات ممثا عــن الدائرة الثانية معتمدا 
على توفيق من اهلل  وهدى من ســنة رســوله الكرمي 
ژ، ثم دعم أبناء الكويت الذين يسعى جاهدا خلدمتهم 

وحتقيق مصاحلهم والدفاع عن حقوقهم.

فرج ناصر

قال الكاتــب واإلعامي 
مشعل السعيد إن اجلهراء 
ليســت حكــراً علــى أحد، 
وإنه ال توجد عندنا بادية 
وحاضرة، فأبناء اجلهراء 
أخوة متحابون متكاتفون 
متــزاورون حتت ظل راية 
صاحب السمو األمير وسمو 
ولــي العهــد، وكلنــا فداء 
للكويت وكلنا أبناء بادية 
ونؤيد كل من يرشح نفسه، 
النجــاح للجميع  ونتمنى 
ومــن يصل الــى عضوية 
مجلــس األمــة، كائنــا من 
كان من أبناء هذه املنطقة 
الغاليــة، فهــو ميثلنا في 

النهاية جميعا.

وأضــاف أن دواويــن 
اجلهراء مفتوحة للجميع 
من دون استثناء، وكل أبناء 

هذه املنطقة سواسية.
ونفــى أن تتــم تزكية 
أحد من املرشحني خلوض 
املقبلة، مؤكدا  االنتخابات 
أن البــاب مفتوح للجميع 
والترشيح حق لكل مواطن 
كويتي يرى القدرة بنفسه 

على ذلك.
أن  الســعيد  وختــم 
مصلحــة الوطن واملواطن 

فوق كل اعتبار.
الكويــت  اهلل  حفــظ 
وشعبها من كل مكروه في 
ظل قيادة صاحب الســمو 
األمير وســمو ولــي عهده 

األمني.

اجلبان مــن قبيلة مطير 
فــي الدائــرة الرابعة أعلن 
عن تزكية د.نايف ضيدان 
املطيري مرشــحا لهم في 
البرملانيــة  االنتخابــات 
املقبلة، مؤكدا ان املطيري 
هــو املمثل الوحيــد لفخذ 
اجلبان في الدائرة الرابعة.
ان  المــي  بــن  وذكــر 
املطيــري يتمتــع بكفــاءة 
عطــرة  وســيرة  عاليــة 
أكادمييــة ووطنية تؤهله 
ليكون منافسا يحقق الرفعة 
والســمو للوطــن وألبناء 
الوطــن، متمنيــا التوفيق 
والسداد له وللكويت اخلير 

والرفاه.

موسى أبوطفرة

قــال الشــيخ تركي بن 
علــوش بن المــي ان فخذ 

د. فهد اخلنة

مشعل السعيد

نايف املطيريتركي بن المي

»الداخلية« أصدرت بياناً توضيحياً لشروط الترشح والتسجيل والتنازل

اخلالد: فتح باب الترشيح النتخابات مجلس األمة يبدأ اليوم

احلشاش: »الداخلية« مستعدة النتخابات مجلس األمة

أصــدر نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
محمد اخلالد قرارا نص في مادته 
األولــى علــى فتح بــاب تقدمي 
الترشــيح النتخابات  طلبــات 
مجلس األمــة 2016 اعتبارا من 
اليوم االربعاء 2016/10/19، وملدة 
عشرة ايام تنتهي يوم اجلمعة 
املوافق 2016/10/28 ويكون ميعاد 
االنتخابات يوم السبت املوافق 
2016/11/26. مــن جانــب آخــر 
أصــدرت وزارة الداخلية بيانا 
بشأن الترشح لعضوية مجلس 

األمة وجاء كما يلي:
وفقا ألحكام القانون رقم )35 
لسنة 1962( في شأن انتخابات 
أعضاء مجلس األمة والقوانني 

املعدلة له.
وبناء على املرسوم رقم )279 
لســنة 2016( بدعــوة الناخبني 
النتخاب أعضــاء مجلس األمة 
واملنشور في اجلريدة الرسمية 
)الكويت اليــوم( ملحق العدد 
رقم )1310( الصادر يوم الثاثاء 

املوافق 2016/10/18.
الترشــيح  بــاب  يفتــح 
النتخابات اعضاء مجلس األمة 
اعتبارا من صباح يوم األربعاء 
املوافــق 2016/10/19 ويســتمر 
حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم 

أكد مدير عام االدارة العامة 
للعاقــات واالعــام االمنــي 
العميد عادل احلشاش ومدير 
عام االدارة العامة للشــؤون 
القانونيــة بالوكالــة العقيد 
حقوقــي بــدر بــن جنــم ان 
املؤسسة االمنية ال تدخر جهدا 
في دعم ركائز الدميوقراطية 
واتخاذ كل االجراءات الازمة 
لتســهيل عملية االنتخابات 
البرملانيــة املقبلــة. وأوضح 
انــه مت  العميــد احلشــاش 
االنتهاء من جميع الترتيبات 
ملركز اعامي يخدم الصحافيني 
وجتهيزه بكل وسائل االتصال 
احلديثة من فاكسات وانترنت 
وخطــوط هاتــف واجهــزة 
كمبيوتــر وطابعات لتحقيق 
التواصــل الدائــم الســتيفاء 
املعلومات من ادارة شــؤون 
االنتخابات واالطاع على كل 

العربية وكتابتها.
5 ـ أال يكون قد سبق احلكم 
عليــه بعقوبــة جنائيــة او في 
جرمية مخلة بالشرف أو باألمانة 
مــا لم يكن قد رد إليه اعتباره، 
كما يحرم من االنتخابات كل من 
أديــن بحكم نهائــي في جرمية 

املساس بـ:
أ ـ الذات اإللهية.

ب ـ األنبياء.
ج ـ الذات األميرية.

ثانيا: كيفية احلصول على 
طلب الترشيح وتقدميه:

1ـ  يتقدم طالب الترشيح الى 
إدارة شؤون االنتخابات في املقر 
الكائن مبنطقة الشويخ السكنية 
)ب( مقابل اجلمعية، وذلك من 
الساعة السابعة والنصف صباحا 
وحتى الساعة الواحدة والنصف 
ظهرا الســتام طلب الترشيح 
الذي اعد لهذا الغرض مصطحبا 
معه شهادة اجلنسية االصلية 

وعدد )2( صورة شخصية
2 ـ يتولى طالب الترشــيح 
بنفســه كتابة البيانات املبينة 

بطلب الترشيح وتوقيعه.
3ـ  يدفع طالب الترشيح مبلغ 
التأمني املنصوص عليه في املادة 
)21( من القانون رقم )35 لسنة 
1962( في شأن انتخابات اعضاء 

اجلمعة املوافق 2016/10/28.
الداخليــة  وزارة  ويســر 
ان توجــه عنايــة كل من يريد 
الترشيح لعضوية مجلس األمة 
ـ من الناخبــني الكرام ـ مراعاة 

التالي:
أوال: شروط الترشيح:

يشترط في من يريد ترشيح 
نفســه ان تتوافر فيه الشروط 

التالية:
1ـ  ان يكون كويتي اجلنسية 

بصفة أصلية وفقا للقانون.
2ـ  ان يكون اسمه مدرجا في 

أحد جداول االنتخاب.
3ـ  أال تقل سنه يوم االنتخاب 

عن ثاثني سنة ميادية.
4 ـ ان يجيــد قــراءة اللغــة 

املستجدات بشأن االنتخابات 
البرملانية املقبلة.

واضاف انه مت تخصيص 
عدد من ضباط وضباط صف 
فــي االعــام االمنــي الدارة 
املركــز االعامــي عمــا على 
راحة االعاميــني واتاحة كل 
االمكانــات لهــم لتغطية هذا 

العرس الدميوقراطي.
واشار الى ان مسؤولي ادارة 
املركز االعامي مستعدون للرد 
على كل االسئلة واالستفسارات 
املتعلقــة بالشــأن االعامــي 
حتى تكون الرسالة االعامية 
املواكبة لانتخابات على اعلى 

مستوى.
واشــار الى انه تقرر عدم 
وجود منصة التقاء املرشحني 
بوسائل االعام داخل مقر ادارة 
شؤون االنتخابات حفاظا على 
التنظيــم والتخطيط  عملية 

مجلس األمة، وقدره خمســون 
دينــارا ويحصل علــى إيصال 

بالسداد.
4ـ  يتوجه طالب الترشــيح 
أثناء ســاعات الدوام الرســمي 
خال الفترة احملددة لفتح باب 
الترشــيح الى مخفر الشــرطة 
الواقع مبقر الدائرة االنتخابية 
التي يريد ترشــيح نفسه فيها 
ليقدم الطلب اليها وإن لم يتقدم 
للمخفر يعتبر ترشيحه ملغى.
ثالثــا: كيفيــة التنــازل عن 

الترشيح:
للمرشح احلق في التنازل عن 
الترشيح بطلب يقدمه كتابة الى 
مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب 
الترشيح، وذلك في موعد أقصاه 
قبل ميعاد االنتخاب بسبعة أيام 

على االقل.
رابعــا: ال يجوز ان يرشــح 
أحد نفســه في أكثــر من دائرة 
انتخابية، وإذا تبني انه مرشح 
في أكثر مــن دائرة وجب عليه 
التنازل عن ترشيح نفسه فيما 
زاد عن دائرة واحدة قبل اغاق 
باب الترشيح فإذا لم يفعل ذلك 
أعتبر ترشيحه في جميع الدوائر 

كأن لم يكن.
خامســا: إذا كان مــن يريــد 
ترشيح نفسه من الفئات املبينة 

والترتيب وملنــع حدوث اي 
تأخير.

واضاف العميد احلشاش: 
ارتأينــا هذا العــام وإلعطاء 
ساحة اكبر للتنظيم والترتيب 
واالعــداد اجليــد الســتقبال 
املرشــحني ان يكون تسجيل 
املقابات االعامية للمرشــح 
بوسائل االعام خارج منطقة 
ادارة االنتخابات حتى ال يؤثر 
ذلــك على ســير االجــراءات 
والتيســير علــى اجلميــع 
بسهولة احلركة وآلية الدخول 

واخلروج تكون ميسرة.
مــن جانبــه، ذكــر مديــر 
عام االدارة العامة للشــؤون 
القانونيــة بالوكالــة العقيد 
حقوقــي بــدر بــن جنــم انه 
فور صــدور املرســوم بفتح 
بــاب الترشــيح النتخابــات 
مجلس االمة، استعدت االدارة 

بعد، فعليه مراعاة احكام املادة 
)23( من القانون رقم )35 لسنة 
1962( في شأن انتخابات أعضاء 
مجلس األمة والقوانني املعدلة 
له واملــادة )3/13( من القانون 
رقم )53( لســنة 2001 في شأن 
اإلدارة العامة للتحقيقات بوزارة 

الداخلية:
1ـ  متولــوا الوظائف العامة 
ال يجــوز لهم ابتــداء من اليوم 
التالي لقفل باب الترشيح حتى 
انتهاء عملية االنتخاب ممارسة 
أي اختصاص من اختصاصات 

وظيفتهم.
2 ـ الوزراء ورجال القضاء، 
والنيابة العامة، وأعضاء اإلدارة 
العامة للتحقيقات ال يجوز لهم 
ترشيح أنفسهم إال إذا استقالوا 

مسبقا من وظائفهم.
3ـ  رؤساء جلان قيد الناخبني 
واعضائها واقربائهم من الدرجة 
االولــى ال يجــوز لهم ترشــيح 
أنفســهم فــي دوائر عمــل هذه 
اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا 

عن االشتراك في اعمالها.
سادســا: إذا كان مــن يريد 
ترشيح نفسه من رجال اجليش 
او الشــرطة، فعليه ان يقدم ما 
يثبت انتهاء خدمته العسكرية 

عند تقدمي طلب الترشيح.

العامــة للشــؤون القانونية 
امكانياتهــا وموظفيها  بــكل 
الفنيــة لعمليــة  وكوادرهــا 
تسجيل املرشحني بكل ساسة، 
داعيا املرشحني الى احضار كل 
املستندات واســتيفاء جميع 

االوراق الازمة لذلك.
واضاف انــه مت اعداد كل 
الكوادر االداريــة الضرورية 
من الرجال والنساء الستقبال 
املرشــحني ملنــع حــدوث اي 

تأخير.
وأوضح بن جنم انه سيفتح 
باب التقدم للترشــيح اليوم 
االربعــاء ابتداء من الســاعة 
7.30 صباحــا حتــى نهايــة 
الدوام الرسمي وملدة 10 ايام، 
مبقر ادارة شؤون االنتخابات 
 الكائن في الشويخ السكنية،
قطعــة 2، قــرب اجلمعيــة 

التعاونية.

الشيخ محمد اخلالد

العميد عادل احلشاش

بن جنم: مت إعداد 
الكوادر الستقبال 

املرشحني
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