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أكد أن الملف سيبقى تحت الرقابة البرلمانية

اخلليفة يحّذر وزارة الداخلية 
من تطبيق »البصمة الوراثية« على العسكريني

النائــــــب  حـــــــّذر 
مــرزوق اخلليفة وزارة 
الداخليــة مــن محاوالت 
تطبيق قانــون البصمة 
الوراثيــة ســيئ الذكــر 
علــى العســكريني برغم 
التعليمات التي أصدرها 
ســمو األميــر  بإعــادة 
النظر فيه وتطبيقه على 

املجرمني فقط.
وانتقــد اخلليفــة في 
تصريــح صحافي إعالن 
أن  الداخليــة  وزارة 
البصمة الوراثية ستشمل 
رجال اجليش والشرطة 
واحلرس الوطني واإلطفاء 

بحجة انهم قد يتعرضون 
حلوادث فيها انفجارات، 
معتبــرا أن هــذا التوجه 
يخالف تعليمات ســمو 
األمير الواضحة بشمول 
القانــون املجرمني  هــذا 

فقط.
وأضاف: من الواضح 
جــدا أن وزارة الداخلية 
مصــرة على تطبيق هذا 
القانون غير الدستوري 
علــى اكبر الشــرائح في 
الكويت من العاملني في 
العســكرية  املؤسســات 
القانــون  ان  مبعنــى 
سيشــمل معظــم أبنــاء 

ال  وبالتالــي  الكويــت 
الشــر.  والغــدا  طبنــا 
واشــار الــى أن مبررات 
الداخليــة بأخــذ  وزارة 
البصمة على العسكريني 
خشية تعرضهم حلوادث 
انفجــارات غيــر مقنعة 
ألن الكويــت بفضل اهلل 
دولة آمنــة وال تخوض 
احلروب مثـــــل أميركــا 
على سبيـــل املثال التي 
تأخــذ البصمة جلنودها 
في ظل حروبها املستمرة 
فــي اكثر مــن جبهة في 

العالم.
ودعــا اخلليفــة الــى 

ضــــــرورة أن تراجــع 
هــذا  الداخليــة  وزارة 
التوجــــه وتلتــــــــزم 
بالتعليمات األميريـــــة 

الواضحـــة.
مؤكــدا أن هــذا امللف 
الرقابة  ســيبقى حتــت 
البرملانيــة ولــن نقبــل 
مبثل هذا التحايل من اجل 
تطبيق القانون، متسائال: 
ما سبــــــب هذا اإلصرار 
على تطبيق القانــــــون 
إال إذا كان هنــــاك رمبــا 
من هــو مستفيـــــد من 
مناقصــة توريد معــدات 

البصمـــة؟

مرزوق اخلليفة

أبدى استغرابه من إعالن النتائج مع استمرار الفرز في بعض اللجان

حسني مزيد يجتمع مع مرشحي »مطير« 
للطعن في انتخابات »الرابعة«

أكد مرشح الدائرة الرابعة 
النائب السابق حسني مزيد 
املطيري على وجود اخطــاء 
ومالحظــات مهمة تضعنا 
امام عالمات استفهــام في 
نتائــج انتخابــات مجلس 
االمة في الدائــرة الرابعة، 
موضحا ان هناك ارقامـــــا 
غير حقيقيـــة في النتائج 
ارقـــــام  وتالعبـــــا فــي 

املرشحــني.
خــالل  مزيــد،  وقــال 
اســتقباله لناخبي الدائرة 
الرابعة مساء اول من امس: 
لدينا ارقام حقيقية تختلف 
متاما مع االرقــام املعلنة، 
واالختالف بها كبير، ويصل 
الــى آالف االصــوات، كما 
ان عملية جمــع االصوات 
اسقطت ارقاما كبيرة وكانت 
خاطئة، معربا عن استغرابه 

من اعالن النتيجة النهائية 
وبعض اللجان مازال الفرز 

جاريا فيها.
واضاف ان اعالن القاضي 
النهائية  احملترم للنتيجة 
في الدائــرة الرابعة وعدد 
املقترعــني وعــدد االوراق 
الباطلــة يختلف متاما عن 
عــدد املقترعــني املعلن في 
جميع وسائل االعالم التي 
اســتمدت هــذه االرقام من 
الفرز نفســه، وهــذا خطأ 
جســيم وكفيــل بإبطــال 
االنتخابات او اعادة عمليـــة 

الفــرز مـــن جديــد.
وبــني مزيد انــه توجه 
الى االدارة العامة لشؤون 
االنتخابات التابعة لوزارة 
الداخلية لطلب االرقـــام التي 
متتلكهــــا وزارة الداخليـــة 
لنتائج العملية االنتخابية 

اال انهم اكدوا له وجــــــود 
حكــم مــــــن احملكمــــــة 
الدستوريــــة مينــع كشف 
هـــذه االرقام اال مـــن خالل 

حكــم قضائــي.
وكشف انه بصدد اجراء 
اجتماع مع مرشحي قبيلة 
مطير للتوصل الى صيغة 
نهائية والتقدم بالطعن في 
انتخابــات الدائرة الرابعة 
ونتائجها لكشف املالبسات 
التــي صاحبــت العمليــة 
االنتخابيــة واالعــالن عن 
النتائج احلقيقية، مؤكدا أن 
هذا الطعن ال يعني التشكيك 
في نزاهــة االخوة القضاة 
القائمــني  النيابــة  ووكالء 
على العمليــة االنتخابية، 
لكننــا نؤكــد ان اخلطـــــأ 
وارد خصوصا خالل العمل 

بوقـــت طويـــل.

حسني مزيد

طالبهم بالعمل على تعديل قانون اجلنسية ومعاجلة البطالة

بن حثلني يهنئ الفائزين 
بعضوية مجلس األمة

الدائــرة  هنــأ مرشــح 
اخلامســة محمــد ســلطان 
بــن حثلــني الفائزيــن في 
انتخابــات مجلــس األمــة، 
متمنيــا من النــواب الذين 
حازوا ثقة الشعب ان يضعوا 
حــدا لـــ »الغــالء وزيــادة 
أســعار البنزين وانتشــار 
العديــد  الفســاد، وتبنــي 
مــن القضايا منهــا تعديل 
قانون اجلنسية والتوظيف 
والبطالة والصحة واإلسكان 
والتلــوث واحترام القضاء 

وانتشــار الفســاد وإشهار 
األحــزاب واحلقوق املدنية 
واالجتماعية للمرأة الكويتية 

وأبنائها«.
وختم بــن حثلني مؤكدا 
ان الوحــدة الوطنية وأمن 
الوطن أكبــر من اي انتماء 
طائفــي أو قبلي أو حزبي، 
مشــددا على ضرورة زرع 
الوالء وحب الوطن داخل أهل 
البلد وإقرار العدل واملساواة 
بني اجلميــع في التجنيس 
محمد سلطان بن حثلنيوالتوظيف والعالج والسكن.

مصادر نفت لـ»األنباء« ما مت تداوله في وسائل التواصل االجتماعي

ممن شاركوا في اللجان االنتخابية ملجلس األمة 2016

الفضالة لديه ديوانه وليس بحاجة الستغالل 
اجلهاز املركزي في استقبال املهنئني بنجاح جنله

حصر كشوفات 6 آالف موظف وموظفة 
لصرف املكافآت اخلاصة بهم

نفت مصــادر مطلعة في اجلهــاز املركزي 
ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية ما 
مت تداوله في بعض وسائل التواصل االجتماعي 
من أن رئيس اجلهاز صالح الفضالة قام بفتح 
ديوان اجلهاز الســتقبال املهنئني بفوز جنله 

النائب يوسف الفضالة.
وقالــت املصادر ان صالــح الفضالة ليس 
بحاجة على االطالق الستغالل ديوان اجلهاز 
في اســتقبال املهنئني ألن لديه ديوانه العامر 

في منطقة القبلة والذي يستطيع ان يستقبل 
فيه من يشاء.

وأوضحت املصادر ان بعض موظفي اجلهاز 
ارادوا تهنئة رئيسهم بهذه املناسبة السيما من 
لم تســمح لهم الظروف بالذهاب إلى ديوانه، 
ومــن ثم جتمعوا لتقــدمي التهنئة خالل وقت 
محدد باجلهاز، مشــيرا الى ما جبل عليه أهل 
الكويت من املشاركة في املناسبات االجتماعية 

املختلفة.

فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول أنه جار حصر كشوفات 
بأســماء 6 آالف موظف وموظفة من العاملني 
في جلان االنتخابــات البرملانية ملجلس األمة 
20١6 وذلك متهيدا ملنحهم املكافآت اخلاصة بهم.

وقال إن املكافآت ستشمل ايضا العاملني من 
غير الكويتيني الذين عملوا في هذه االنتخابات 

في قطاع النقليات والتجهيزات.
وأضاف أن الوزارات املشاركة في االنتخابات 
خاطبت وزارة املالية لرصد امليزانية الكافية 

لهذه املكافآت.
وكشف املصدر أنه من املتوقع أن يتم صرف 
هذه املكافآت خالل ديسمبر اجلاري، مؤكدا أن 
املكافآت سيتم توزيعها حسب طبيعة العمل 

واملسمى الوظيفي لكل موظف.

الطعن ال يعني 
التشكيك في 
نزاهة القضاة 
ووكالء النيابة 

القائمني 
على العملية 

االنتخابية


