
شارك عضو مجلس األمة 
السابق النائب مبارك اخلرينج 
في أعم���ال ال���دورة العادية 
الثانية املس���تأنفة للبرملان 
العربي لعام 2011 ضمن جلنة 
الشؤون اخلارجية والسياسية 
واألمن القوم���ي املنعقدة في 
مقر جامعة الدول العربية في 

القاهرة.
وبهذه املناسبة، قال اخلرينج 
ف����ي تصري����ح ل����ه إن اللجنة 
ناقشت العديد من املوضوعات 
املطروحة على جدول أعمالها، 
وتقرر استئناف االجتماع امس 
األحد 2011/12/18 ملواصلة جدول 
األعمال الذي يضم تفعيل قرار 
البرمل����ان العرب����ي بخصوص 
تط����ورات األوضاع في كل من 
س����ورية واليمن، مؤكدا أنه مت 
بالفعل جتميد أنشطة البرملان 
العربي في سورية، ونقل األمانة 

قال النائب السابق ومرشح 
الدائرة األولى فيصل الدويسان: 
يبدو ان وزير الداخلية يحمل 
الكثير من ازدواجية املعايير 
واملزاجية في تطبيق القوانني 
فهو يسمح للسوريني بالتظاهر 
أمام سفارة بالدهم بينما يقمع 

جتمع البدون السلمي.
الدويسان اين  وتس���اءل 
املصداقي���ة..؟ ولكن اقول ان 
اهلل يقف مع املظلوم وليستعد 
الوزير من اآلن الس���تجواب 

طالب عضو املكتب السياسي 
للحركة الدس���تورية اإلسالمية 
ومرشح الدائرة الثالثة ملجلس 
األمة احملامي محمد الدالل بحزمة 
م���ن املطالب لضمان ش���فافية 
ونزاه���ة االنتخاب���ات املرتقبة 
مبجلس األمة، منها: ضرورة إنشاء 
هيئة او مفوضية مستقلة إلدارة 
االنتخابات تكفل توافر النزاهة 
في اي عملية انتخابية ولنزاهة 
االنتخابات املقبلة فإنه يتطلب 
توفير غرف عمليات للداخلية 
واملباحث في كل دائرة انتخابية 
حملاربة جرمية الرشوة االنتخابية. 

وأضاف ان فرق اإلزالة في 
البلدية لن تسمح بوجود مقار 
انتخابية، حيث تتم إزالة جميع 
أش����كال املخالفات من إعالنات 
انتخابية وغيرها فورا  ومقار 
ودون سابق إنذار ألن اللوائح 
والقوانني بهذا الش����أن أعلنت 
بلدية الكويت عنها في مختلف 
وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة 
واملق����روءة. وذكر انه وضمانا 
لسير العملية االنتخابية بصورة 
عصرية بعيدا ع����ن أي عائق 
وحتقيقا ملبدأ تساوي الفرص 
فإنه ال يحق ملن سيترشح الى 
القادم  انتخابات مجلس األمة 
أن يحدد مقرا أو يضع الفتات 

إعالنية حجزا ملقر.
وب����ني أن التوج����ه اجلديد 
للبلدي����ة منص����ب على ضبط 
سير العملية االنتخابية باحلزم 
والتطبيق الفوري للقانون دون 
محاباة أو تأخي����ر في التنفيذ 
واحلرص على ان تالفى جميع 
املعوقات واملشكالت املصاحبة 
لالنتخاب����ات واملتكررة في كل 
موسم انتخابي والتشديد على 
ع����دم الوقوع بها م����رة أخرى 
والعمل على وضع إستراتيجية 
جديدة تس����هم في ارتقاء سير 

العملية االنتخابية.
وأشار الى ان البلدية تصدر 
ترخيصا لكل مرش����ح بإقامة 
مقري����ن انتخابي����ني أحدهم����ا 

اخلرينج: جتميد عضوية البرملان السوري 
من أهم املوضوعات املطروحة

الدويسان: استعد يا وزير الداخلية 
الستجواب »البدون« أمام اهلل

الدالل يقترح حزمة من الضمانات العملية 
لنزاهة االنتخابات البرملانية

الصبيح: لن نسمح بإعالنات أو مقار انتخابية 
قبل صدور قيد الترشيح لالنتخابات

العامة للبرملان من سورية الى 
مكتب البرملان في القاهرة اعتبارا 

من 2011/12/5.
وأضاف اخلرينج أن اللجنة 
كان مقررا لها أن تنظر أيضا في 
اجتماعها الثاني موضوع تفعيل 
قرار البرمل����ان العربي بتجميد 
الس����وري  البرملان  عضوي����ة 
وسيدرج هذا البند للموافقة عليه 
من قبل البرملان العربي، خاصة 
بعد تعنت النظام السوري وعدم 
موافقت����ه على مذكرة اجلامعة 

العربية أخيرا.
كم����ا أوض����ح اخلرينج أن 
اللجنة ستتابع أيضا تطورات 
األوضاع ف����ي اليمن في ضوء 
اليمني على  الرئي����س  توقيع 
املبادرة اخلليجية، إضافة الى 
مناقشة تطورات األوضاع في 
كل م����ن فلس����طني والصومال 

واجلوالن السوري احملتل.

عسير سيقدمه البدون امام اهلل 
يوم القيامة ولن ينفع حلظتها 
مستشارون امنيون وال قوات 
خاصة وال كرس���ي وزاري... 
هل وصلتك الرسالة يا وزير 

الداخلية اللهم فاشهد.

وتاب���ع الدالل: وعل���ى القضاء 
ان يعلن رس���ميا عن إجراءاته 
لعملية االقتراع وباألخص آليات 
االنتخاب والفرز ويضمن وجود 
أطراف مراقب���ة محلية ودولية 
مطالبا وزارة اإلعالم ان تسمح 
الفرصة  مبساحات متس���اوية 
الرسمي  للمرشحني في اإلعالم 
وبحيادية وتطبيق القانون على 
كل من يتجاوزه. وطالب الدالل 
السلطة بالعمل على إبعاد أبناء 
األس���رة احلاكمة عن التدخالت 
الساحة االنتخابية لضمان  في 

شفافية االنتخابات ونزاهتها.

للرجال واآلخر للسيدات ليس 
فقط بصدور مرس����وم الدعوة 
لالنتخابات وإمنا بعد ان يترشح 
رسميا ويدفع الرسوم اخلاصة 

بهذا الشأن.
البلدية  ان  وأكد الصبي����ح 
بالتعاون م����ع وزارة الداخلية 
ستقوم بإزالة أي مخالفة فورا 
وعلى نفقة املخالف »ويندرج 
املن����ع حتت بند امل����ادة 17 من 
الئحة اإلعالن����ات التي حددت 
فترة إعالنات املناسبات الوطنية 
وغيرها في احملافظات الست«، 
مشيرا الى املادة رقم 31 )مكرر( 
من القانون رقم 35 لسنة 1962 
في شأن انتخابات مجلس األمة 
وتعديالته بالقانون رقم 4 لسنة 
2008. وحذر من إقامة اإلعالنات 
غير املرخصة وفي األماكن التي 
حتجب الرؤية عن قائدي املركبات 
ومس����تخدمي الطري����ق وعلى 
العالمات اإلرشادية واإلشارات 
املروري����ة وأعمدة اإلنارة وفي 
االلتفافات وال����دوارات وعلى 

اجلسور ومحوالت الكهرباء.
ودع����ا الى مراجعة اجلهات 
املختصة في البلدية لترخيص 
اإلعالنات بعد تقدمي املستندات 
املطلوب����ة جتنب����ا إلزالتها من 
قبل األجه����زة الرقابية واتخاذ 
القانونية بحق  كل اإلجراءات 
املتجاوزين للنظم واللوائح التي 

شرعتها البلدية.

أكد مدير عام بلدية الكويت 
م.أحم����د الصبي����ح ان البلدية 
لن تس����مح بوجود إعالنات او 
مقار انتخابية قبل صدور قيد 
الترشيح النتخابات مجلس األمة 
2012 وقبل تاريخ نشر املرسوم 
أو القرار بالدعوة الى االنتخابات 
وصدوره في اجلريدة الرسمية. 
وق����ال م.الصبيح ل� »كونا« ان 
البلدية تقوم بإزالة جميع املقار 
االنتخابية واإلعالنات ووسائل 
الدعاية االنتخابية جميعها والتي 
سارع البعض الى نصبها بغرض 

الدعاية االنتخابية.

مبارك اخلرينج

فيصل الدويسان

محمد الدالل

م.أحمد الصبيح

الوزراء على  وافق مجلس 
مشروع مرسوم بدعوة الناخبني 
النتخاب ممثليهم في مجلس 
األمة لدور االنعقاد الرابع عشر 
وذلك في يوم اخلميس املوافق 

الثاني من فبراير 2012.
وفي هذا اإلطار، فقد وافق 
املجلس عل���ى تكليف جمعية 
الكويتية مبتابعة  الش���فافية 
إجراءات عملية االنتخاب للفصل 
التش���ريعي الرابع عشر 2012 
والتع���اون مع كل من وزارتي 
الداخلي���ة واإلع���الم من أجل 
تعزيز الشفافية والنزاهة في 

الرس���مية وبغير ذلك لن يتم 
استقبال اي مرشح حسب قانون 

االنتخابات »62/35«.
وقال املصدر كل االحتماالت 
مفتوحة فقد يصدر مرس���وم 
بالع���دد الالحق ل���� »الكويت 
اليوم« في األحد املقبل وبالتالي 
يكون باب الترش���يح مفتوحا 

ابتداء من يوم االثنني.
وقد يصدر ملحق خالل ال� 48 
ساعة وبالتالي سيكون القبول 

في اليوم التالي.

االنتخابات مبا في ذلك مشاركة 
ممثلني عن اجلمعية في تلقي 
البالغات املتعلقة بأي شبهات 
أو جت���اوزات متس س���المة 
العملية االنتخابية بالتعاون مع 
وزارة الداخلية في مراكز اخلط 
التي سيتم توفيرها  الساخن 

في كل دائرة انتخابية.
وفي هذا االطار، اكد مصدر 
مطلع في ادارة شؤون االنتخابات 
انه سيتم استقبال املرشحني 
لالنتخابات النيابية للعام 2012 
في اليوم التالي لنشر مرسوم 
الناخب���ني في اجلريدة  دعوة  علي مراد

استقبال املرشحني في اليوم التالي لنشره باجلريدة الرسمية

صدور مرسوم بدعوة الناخبني لالقتراع 2 فبراير املقبل

دعا جتمع الصوت احلر الى 
التعاون بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية ودفع عجلة التنمية 
لالرتقاء بجميع املجاالت وضرورة 
تطبيق القانون على اجلميع حتت 
ش���عار العدل واملس���اواة. بهذه 
املقدمة انطلق املؤمتر الصحافي 
اخلاص بأش���هار الصوت احلر 
اقيم مس���اء امس  الذي  »صح« 
وحضره عدد من مواطني الدائرة 

األولى.
بدوره، اكد س���امي يوس���ف 
املنيع على اهمي���ة الوقوف في 
وج���ه مح���اوالت االنقالب على 
الدستور الذي ميثل عقد الكرامة 
املبرم بني احلاكم واحملكوم حلفظ 
احلق���وق واحلري���ات وتوفير 
العيش���ة الكرمية للمواطنني لذا 
اصبح من اولى الواجبات الوطنية 
التالحم والوقوف في صف واحد 
ملواجهة محاوالت قوى الفس���اد 
إلفراغ الدس���تور م���ن محتواه 

وتعطيله.
كما أكد س���عدون املطوع أن 
انحراف السلطة التشريعية عن 
القيام بدورها من خالل التشريع 
والرقاب���ة ادى الى حتقيق قوى 
الفساد لنجاحات محدودة تأصلت 
وترسخت لدى قلة من املواطنني 
بأن الدميوقراطية س���بب تأخر 

اختيار املرشحني. وخالل املؤمتر 
الصحافي اصدرت »الصوت احلر« 
بيانا جاء كالتالي: »انطالقا من 
االميان باهلل عز وجل، ومتسكا 
باحكام الدستور فإن الصوت احلر 
»صح« تعلن عن اشهار نفسها 
كمجموعة وطنية مستقلة تقف 
على مس���افة واحدة من اجلميع 
دون متييز بهدف التأكيد على ان 
الكويت دولة مؤسسات يجب ان 
تودي عملها بكل شفافية ومهنية 
واحتراف«. فالصوت احلر »صح« 
تؤمن اميانا تاما بأهمية توارث 
االجيال املتعاقب���ة لهذا املفهوم 
متمسكة بأحكام الدستور ملتزمة 
بجميع مواده التي تكفل سيادة 
االمة التي هي مصدر السلطات 
للحفاظ على كيان الدولة وهويتها 

ومكانتها.
واميانا م���ن »صح« بواجب 
احلفاظ على الدميوقراطية التي 
سطرها وخلدها اآلباء واالجداد 
من خالل اخالصهم وتضحياتهم 
لوضع اللبنة االساسية االولى في 
نشأة الدستور. لذا فإن »الصوت 
احلر« تدعو اجلميع الى التعاضد 
والتآزر لتحقيق ذلك متمسكني 
بالقي���م والثوابت الوطنية التي 

جبل عليها اهل الكويت.
ناصر الوقيت  ٭

االنتخابية مما ي���ؤدي الختيار 
البرملان على  املواطنني العضاء 
اسس علمية مهنية واضحة في 
خطوة اولى لالرتقاء بأداء البرملان، 
واشار الى ضرورة ايجاد الوسائل 
والسبل التي تتضمن ابقاء اعضاء 
البرملان متواصلني مع قواعدهم 
االنتخابية وخل���وا اداء النواب 
من اي اجندات او اهواء خاصة 
والتعهد بالعمل اجلاد على ايصال 
رؤى وطموحات الناخبني للقيادة 
السياس���ية في الدولة والسعي 
املخلص لتحقيق تلك الرؤى على 
ارض الواقع فأس���اس املؤسسة 
التشريعية يكمن في مدى صالح 

التنمية والنهوض بالكويت ملصاف 
الدول املتقدمة والشك ان هذه تبقى 
ادعاءات عارية متاما عن  مجرد 
الصحة وال اصل لها اال في نفوس 
املتشائمني حيث ان قيام املؤسسة 
التش���ريعية بدورها على اكمل 
وجه وممارسة التشريع والرقابة 
مبهني���ة متناهية على اس���اس 
املسيرة الدميوقراطية وتأصيل 
دولة املؤسس���ات احلديثة وهذا 
يتطلب تآزر املواطنني والعمل بجد 
واجتهاد لالرتقاء بالعمل البرملاني 
عن طريق االختيار السليم،. واكد 
من جانب���ه م.خالد الدعيج على 
الثقافة  ضرورة رفع مس���توى 

)أنور الكندري( املتحدثون في مؤمتر »الصوت احلر« 
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مجلس األمة
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أقام مؤمتره الصحافي األول في الدائرة األولى أمس

»الصوت احلر«: تطبيق القانون والعدل واملساواة متطلبات املرحلة املقبلة

مهدي ينفي ما نسب إليه في إحدى الصحف ويؤكد احترامه لتزكية القبيلة

بعد مشاركته في اجتماعات جلان البرملان العربي

تكليف جمعية 
الشفافية الكويتية 
مبتابعة إجراءات 
عملية االنتخاب

متنى أن تكون االنتخابات املقبلة نزيهة وشفافة تعبر عن رأي الشعب الكويتي

العنجري: حكومة املبارك مطالبة بتفعيل تشريعات النزاهة 
ومحاربة الفساد ومعاجلة الوضع االقتصادي الرتباطه بعملية التنمية

الس����ابق ومرشح  النائب  أكد 
الثاني����ة عبدالرحم����ن  الدائ����رة 
العنجري أن أمام احلكومة املقبلة 
عددا من التحديات وعليها جتاوزها، 
التي  وأبرزها تفعيل التشريعات 
الفساد  النزاهة ومحاربة  تضمن 
والتي تندرج حت����ت مظلة هيئة 
النزاهة والشفافية، مشيرا إلى أن 
البلد بحاجة ماسة لهذه التشريعات 

لضمان حماية املال العام.
وق����ال العنج����ري إن التحدي 
الثاني أمام احلكومة هو معاجلة 
الذي يرتبط  الوضع االقتصادي 
البشرية  بالتنمية  ارتباطا وثيقا 
من خالل خدمات التعليم والصحة 
واالسكان، مشددا على أنه آن األوان 
حلكومة جابر املبارك للمضي قدما 

أصدر النائب السابق ومرشح 
الدائرة اخلامسة عبداهلل مهدي 
العجمي بيانا صحافيا  مستهجنا 
ما نسب اليه من تصريح نشر في 
جريدة الوطن امس األول، مشيرا 
الى ان كل ما جاء في هذا التصريح 
املش���ني عار عن الصحة جملة 
وتفصيال والقصد منه االضرار 

به والنيل من سمعته.
وق���ال العجم���ي ان هن���اك 
من فج���ر في اخلصوم���ة وقام 
باالتص���ال باجلريدة عن طريق 
بدالة اجلريدة وانتحل مجهول 
شخصيتي وصرح بهذا التصريح 
ولم يتم التعامل مع هذا االتصال 
مبهنية ومبصداقية للتحقق من 
املتصل، وقد اعترف احملرر ناشر 
التصريح بأنه أخطأ خطأ كبيرا 
بعدم التحقق من شخصية املتصل 

تسبب في حل املجلس واحلكومة، 
أما الش����ق القضائي فق����د احيل 
املتهمون إلى النيابة وهم االن في 
عهدة القضاء الذي نثق جميعا في 

نزاهته وبانتظار أحكامه.
واع����رب العنج����ري في ختام 
حديثه ع����ن أمله ف����ي أن تكون 
االنتخابات املقبلة نزيهة وشفافة 
لكي تعبر عن وجهة نظر الشعب 
الوجه  الكويت����ي، وأن تعك����س 
الدميوقراط����ي احلقيق����ي للبالد، 
منوه����ا إلى ضرورة أن يحس����ن 
الناخبون االختيار ملن يستحقون 
فعال متثيله����م في املجلس املقبل 
الذي تعول عليه البالد كثيرا في 
احداث نقلة نوعية وحتريك عجلة 

التنمية املتوقفة منذ اعوام.

انتحل شخصيته وسيتخذ بحقه 
القانونية لرد  جميع اإلجراءات 
اعتباره واعتب���ار ابناء القبيلة 
التصري���ح املغلوط.  اثر ه���ذا 
ان  العجمي عن أس���فه  وأعرب 
املنافسة االنتخابية لهذه  تصل 
األساليب البعيدة عن املصداقية 
واتخاذه���ا أبعادا خطيرة وغير 
مسبوقة للتأثير على املرشحني 
في االنتخابات، مؤكدا على ثقته 
الذين  الكاملة بأبن���اء عمومته 
يدركون قبل غيرهم اس���تحالة 
التصريح املنسوب  صدور هذا 
له ام���س االول خاصة انه جاء 
في صحيفة واحدة فقط وعالوة 
على ذلك يتناقض مع كل مطالبي 
الداعمة لتشاورية القبيلة وتوحيد 
كلمتهم مختتم���ا بيانه بالقول 

)حسبنا اهلل ونعم الوكيل(.

م����واده على أن يش����كل املجلس 
األعلى للخصخصة برئاسة رئيس 
الوزراء بصفته وعضوية 5 وزراء 
إضافة إلى 3 شخصيات مشهود لها 
بالنزاهة والكفاءة، مع االستعانة 
بكبار املستشارين العامليني، مشيرا 
إلى أن هذه التشريعات موجودة 
لكن احلكومات السابقة لم تفعلها 
ونتمنى من حكومة الشيخ جابر 

املبارك تفعيلها والعمل بها.
وأشار إلى أن قضية االيداعات 
الشاغل  الش����غل  املليونية كانت 
للش����ارع الكويتي ط����وال الفترة 
املاضية وهي تنقس����م إلى شقني 
نيابي وقضائي والش����ق النيابي 
مت من خالل تقدمي استجواب إلى 
سمو رئيس الوزراء السابق والذي 

لن يصل���وا الى مبتغاهم ألنني 
وهلل احلم���د واثق من نفس���ي 
وأبناء عمومتي يعرفون انه من 
املستحيل ان أصرح بهذا الكالم 
او ان أشق وحده صف القبيلة، 
مؤكدا انه يكن كل تقدير واحترام 
جلميع فخوذ القبيلة قاطبة وعلى 

رأسها فخذ آل محفوظ الكرام.
وأكد العجم���ي ان انتخابات 
مجلس األمة ولألسف أصبحت 
بيئة خصبة يس���تغلها ضعاف 
النف���وس لإلض���رار ببع���ض 
املرشحني وقد نالنا ما نالنا في 
انتخابات مجل���س األمة 2006 
و2008 واجلميع يعرف ما حصل 
من ضرب حتت احلزام في هذه 
االنتخابات، مؤكدا انه لن يسمح 
لهذا األمر ان مير مرور الكرام بل 
سيتابع مصدر هذا التصريح ومن 

في االصالحات. وأضاف ان الدولة 
تعاني م����ن اختالالت هيكلية في 
امليزانية العامة حيث يشكل النفط 
94% من االيرادات وهو من االيرادات 
الناضبة والتي يج����ب حتويلها 
إلى كفاءات اقتصادية مس����تدامة 
من خالل خلق انشطة اقتصادية 
وإيرادات غير نفطية، الفتا إلى أن 
االنفاق اجل����اري في امليزانية هو 
عبء كبير على الدولة حيث يشكل 
85% وهو منط استهالكي أدى إلى 
اعالن افالس دول في أووبا وعلينا 

معاجلة هذا اجلانب ايضا.
وذكر أن التح����دي اآلخر أمام 
احلكومة يتمثل في تفعيل قانون 
اخلصخصة وانشاء املجلس األعلى 
للتخصيص والذي نصت احدى 

او أخذ رقم هاتفه.
وأضاف العجمي انه جار اآلن 
اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية 
حلفظ حقي والبحث املس���تمر 
ملعرف���ة رقم املتص���ل وهويته 
وس���يالحق قانوني���ا، وانه من 
غير املمكن بل ومن املس���تحيل 
ان يقف ضد تزكية أبناء القبيلة 
بل هو من الداعمني وبشدة لهذا 
األمر. وبنينّ ان هذه األس���اليب 
الدنيئة واخلسيسة ممن فجروا 
في اخلصوم���ة ال تصدر اال من 
أش���باه الرجال وأنهم يفتقدون 
للفروس���ية وهذه األس���اليب 
مكشوفة وواضحة للعيان للنيل 
من سمعتي ولكن أقول لهم هيهات 
ان تنالوا مني، موضحا ان هذه 
األساليب والتصرفات من أشباه 
الرجال لغرض في نفس يعقوب 

عبدالرحمن العنجري

عبداهلل مهدي


