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االربعاء 21 ديسمبر 2011

مجلس األمة
2012

أصدر قراراً بتشكيل جلنة فحص طلبات الترشيح.. وإدارة االنتخابات تستقبل املرشحني اليوم

وزير الداخلية يشكل اللجنة األمنية لإلعداد والتحضير النتخابات مجلس األمة

أصدر نائب رئيس مجلس 
الدفاع ووزير  الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ أحمد احلمود 
قرارا وزاريا يقضي بتشكيل 
اللجن����ة األمني����ة لالع����داد 
والتحضير والتنفيذ النتخابات 
مجل����س األمة 2012 برئاس����ة 
وعضوية كبار القيادات األمنية 
املؤلفة من وكيل الوزارة الفريق 
غ����ازي العمر قائ����دا تنفيذيا 
والفريق سليمان الفهد مساعدا 
للقائد التنفيذي والفريق الشيخ 

أحمد نواف منسقا عاما.
وتضم����ن القرار تش����كيل 
قيادات لالس����ناد امليداني من 
قائد قي����ادة األمن العام اللواء 
محمود الدوسري وقائد قيادة 
اللواء  السير واملرافق  تنظيم 
د.مصطفى الزعابي وقائد قيادة 
األمن الوقائي واجلنائي اللواء 
عبداحلميد العوضي وقائد قيادة 
العمليات اللواء عبداهلل املهنا 
وقائد قيادة التدخل والسيطرة 

العميد علي فيروز.
كما تضمن القرار تش����كيل 
قيادات أمنية للدوائر مؤلفة من 
قائد قيادة أمن انتخاب الدائرة 
اللواء ط����ارق حمادة  الثانية 
والرابعة اللواء عبدالفتاح العلي 
والثالثة اللواء ابراهيم الطراح 
واخلامسة العميد عبداللطيف 
الوهيب واألولى بقيادة العميد 

غلوم حبيب علي.
واش����ار القرار الى اس����ناد 
الدعم االداري  تشكيل قيادات 
ال����ى قائد قي����ادة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت الشيخ 
مشعل اجلابر وقيادة اخلدمات 
املس����اندة للواء عيد املطيري 
وقيادة الشؤون املالية واالدارية 
للواء بدر اجلري وقيادة الشؤون 
القانونية للعميد أسعد الرويح 
واسند أمانة سر اللجنة األمنية 
ومساعد قائد قيادة العمليات 

الى اللواء جمال الصايغ.
ويأتي قرار الش����يخ أحمد 
احلمود بتشكيل اللجنة األمنية 
لالم����داد والتحضير والتنفيذ 
النتخابات مجلس األمة 2012 
التنظيمية  القرارات  في اطار 
واالجرائي����ة الت����ي يتخذه����ا 
لضمان سير العملية االنتخابية 
بشفافية ونزاهة تامة والقضاء 
على اي خروقات قد حتدث في 
حينه وفقا للقوانني الصادرة 

بهذا الشأن.
من جانب آخر، أصدر نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع ووزير الداخلية الشيخ 
أحم����د احلمود ق����رارا وزاريا 
يقضي بتشكيل جلنة فحص 
الترش����ح لعضوية  طلب����ات 
مجلس األمة برئاسة احملامي 
العام األول املستشار سلطان 

ماجد بوجروه.
وتضم اللجنة في عضويتها 
املدير العام لالدارة العامة لالدلة 
اجلنائية اللواء د.فهد الدوسري 
ومس����اعد املدير العام لالدارة 
العامة لتنفيذ األحكام العميد 
ابراهيم العيسى واملدعي العام 
العميد صالح العودة باالدارة 
العامة للتحقيقات ومس����اعد 
املدي����ر العام ل����الدارة العامة 
للشؤون القانونية العميد محمد 
السعيد واملستش����ار املساعد 
صالح املاجد ب����إدارة الفتوى 
والتشريع ومقرر اللجنة الرائد 
صالح الشطي من االدارة العامة 

للشؤون القانونية.
وتخت����ص اللجنة بفحص 
املتقدمني للترش����ح  طلب����ات 
لعضوية مجلس األمة والبت 
في مدى انطباق شروط الترشح 
عليهم وفقا ألح����كام القانون 
رقم 35/62 مع مراعاة املواعيد 

املقررة لذلك قانونيا.
ويتضمن نص القرار نظام 
عق����د اللجنة وذلك مبقر ادارة 
االنتخاب����ات التابع����ة لالدارة 
العام����ة للش����ؤون القانونية 
والتي لها حق االستعانة مبن 
تراه مناسبا الجناز عملها كما 
أعطى له����ا احلق في طلب أي 
معلومات أو مستندات من أي 
جهة بهذا اخلصوص وسوف 
تتول����ى اللجنة اع����داد تقرير 
ختامي بنتائ����ج أعمالها فور 
االنتهاء ورفعه الى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

ووزير الداخلية.
ويأتي تشكيل جلنة فحص 
طلبات الترشح لعضوية مجلس 
األمة حتت إشراف وزارة العدل 
في ب����ادرة من الش����يخ أحمد 
احلمود هي األولى من نوعها 
التي تشهدها االنتخابات التي 
جترى في البالد عموما وذلك 
في اطار حرصه على العمل على 
توفير ضم����ان أقصى درجات 

النزاهة والشفافية واحليادية 
التام����ة بعيدا عن أي ش����ائبة 
قد تعطل سير االجراءات في 
كل مراحل العملية االنتخابية 
وفق آلية تنظيمية وتنفيذية 
تتيح لها مطل����ق احلرية في 

متابعتها.
العجل����ة للدوران  وعادت 
مرة أخرى في ادارة ش����ؤون 
االنتخابات )منذ مارس 2009( 
وهو موعد االنتخابات املاضية، 
حيث ستكون ادارة االنتخابات 
اليوم على موعد مع اول يوم 
تسجيل املرشحني لالنتخابات 

البرملانية القادمة لعام 2012.
»األنباء« رصدت استعدادات 
االدارة قبل 24 ساعة من موعد 
عملية التس����جيل، حيث الكل 
مشغول من أجل العمل املناط 

به.
وقد أكد مص����در مطلع في 
ادارة شؤون االنتخابات انه مت 
االنتهاء من جميع التجهيزات 
العام����ة من من����اذج وطلبات 
الترشيح والوصوالت والتأمني 
وكذلك غرف استقبال الرجال 

والنساء.
وأض����اف ان الي����وم األول 
سيتم خالله تسجيل طلبات 
املرشحني ودفع رسوم التأمني 
واعطاء املرشح نسخة من طلب 

الترشيح.
تقدم طلبات الترشيح كتابة 
الى مخفر الشرطة مبقر الدائرة 
االنتخابية خالل ساعات العمل 
الرس����مي في األيام العش����رة 
التالية لنشر املرسوم او القرار 

بالدعوة لالنتخاب.
وتقيد الترشيحات بحسب 
وقت ورودها في دفتر خاص 
وتعطى عنها ايصاالت، ويجوز 
لكل ناخب االطالع على دفتر 
الترش����يحات، ويحرر كشف 
املرشحني لكل دائرة ويعرض 
في األماكن املنصوص عليها في 
املادة التاسعة من هذا القانون 
كما ينشر في اجلريدة الرسمية 
خالل اسبوعني من تاريخ اغالق 

باب الترشيح.
وقال املصدر انه مت البدء في 
استقبال تسجيل العاملني في 
جلان االنتخابات من موظفي 
الداخلية، حيث ش����هد  وزارة 
اليوم األول تسجيل 200 موظف 
وموظفة، مشيرا الى ان الباب 

اليزال مفتوحا.
وأض����اف ان من ش����روط 

التسجيل:
1 � التأكد من س����المة خط 

الكتابة.
2 � اجادة القراءة والكتابة.

3 � ان يك����ون املتقدم على 
رأس عمله وخالفا لذلك ال يحق 

ألحد التسجيل.
الترش����يح  ان باب  وق����ال 
مفتوح اليوم لكل كويتي بالغ 
من العمر احدى وعشرين سنة 
ميالدية كاملة، ويستثنى من 
ذل����ك املتجنس الذي لم متض 
على جتنسه عش����رون سنة 
ميالدية وفقا حلكم )املادة 6( 
من املرس����وم األميري رقم 15 
لسنة 1959 بقانون اجلنسية 
الكويتية، ويشترط للمرأة في 
الترشيح واالنتخاب االلتزام 
بالقواعد واألحكام املعتمدة في 

الشريعة االسالمية.
وأضاف: يجب على كل من 
يريد ترش����يح نفسه ان يدفع 
مبلغ خمس����ني دينارا كتأمني 
يخصص لألعم����ال اخليرية 
الش����ؤون  التي يقررها وزير 
االجتماعي����ة والعمل إذا عدل 
املرشح عن الترشيح او اذا لم 
يحز في االنتخاب عشر األصوات 
التي أعطيت على  الصحيحة 
األقل، وال يقبل طلب الترشيح 
اال اذا كان مرفقا به ايصال دفع 

هذا التأمني.
وأكد أنه ال يجوز ان يرشح 
احد نفس����ه في اكثر من دائرة 
انتخابية وإذا تبني انه مرشح 
في اكثر من دائرة وجب عليه 
التنازل عن ترش����يح نفس����ه 
فيما زاد عن دائرة واحدة قبل 
اغالق باب الترش����يح فإذا لم 
يفعل اعتبر ترشيحه في جميع 
الدوائر كأن لم يكن. وأوضح 
أنه ال يج����وز للوزراء ورجال 
القضاء والنيابة العامة ترشيح 
أنفسهم إال اذا استقالوا مقدما 

من وظائفهم.
كما ال يجوز لرؤساء جلان 
قيد الناخب����ني او اعضائها او 
الدرجة األولى  أقربائهم م����ن 
ترش����يح أنفس����هم في دائرة 
عمل هذه اللجان ما لم يكونوا 
ق����د تنحوا عن االش����تراك في 

أعمالها.
فرج ناصر  ٭

قال مساعد املدير العام لشؤون 
قطاع التطوير واملعلومات ببلدية 
الكويت م.احمد املنفوحي ان البلدية 
ممثلة ف���ي ادارة نظم املعلومات 
اجنزت نظاما آليا خاصا الصدار 
تراخيص املقرات االنتخابية املؤقتة 
ملرشحي مجلس األمة يبدأ العمل 
به اعتبارا من اليوم ويتمثل في 
تلقي الطلب���ات في افرع البلدية 
باحملافظ���ات ثم يق���وم املوظف 
املخت���ص بتحدي���د املوقع على 
اخلرائط الرقمية وتسجيل بيانات 
املرشح في النظام متهيدا إلصدار 

رخصة رقمية وطباعتها.
واش���ار م.املنفوح���ي الى ان 
العمل بهذا النظام سيستمر حتى 
موعد االنتخابات النيابية املقبلة، 
مشيرا الى انه ستتم اتاحة مواقع 
املقرات من خ���الل دليل الكويت 
االلكتروني على شبكة االنترنت 

لكل املواطنني.

واض���اف املنفوحي ان املوقع 
االلكتروني سيس���اعد املواطنني 
على معرفة مقرات املرشحني سواء 
بالبحث عن اسم املرشح او الدائرة 
االنتخابية او املنطقة، فضال عن 
خاصية اقصر الطرق املؤدية الى 
هذه املقرات مع اظهار احداثيات 

املقر االنتخابي.
واس���تطرد قائال تعتبر هذه 
اخلدمة اضافة جديدة لسلس���لة 
اخلدمات املقدمة باستخدام نظم 
املعلومات اجلغرافية »GIS« ببلدية 
الكويت، وقد ج���رى العمل على 
قدم وساق من اجل امتام تطوير 
النظام قبل فتح باب التراخيص 
ملواقع املقرات وس���يتم البدء في 
التطبيق الفعل���ي للنظام ابتداء 

من اليوم.

..وغرفة تسجيل النساء املرشحات جاهزة في إدارة االنتخابات االدارة العامة لشؤون االنتخابات تستعد لتسجيل املرشحني اليوم

يبدأ من اليوم خلدمة الناخبني واملرشحني ويستمر حتى استعراض النتائج على خرائط املوقع

املنفوحي: نظام آلي خاص إلصدار تراخيص املقرات االنتخابية

شروط الترشيح لعضوية املجلس
في شأن انتخابات أعضاء مجلس 

األمة والقوانني املعدلة له واملادة 
3/13 من القانون رقم 53 لسنة 

2001 في شأن اإلدارة العامة 
للتحقيقات بوزارة الداخلية.

ـ متولو الوظائف العامة ال يجوز 
لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل 
باب الترشيح حتى انتهاء عملية 
االنتخاب ممارسة أي اختصاص 

في وظيفتهم.
ـ الوزراء ورجال القضاء والنيابة 

العامة وأعضاء اإلدارة العامة 
للتحقيقات ال يجوز لهم ترشيح 
أنفسهم اال اذا استقالوا مسبقا 

من وظائفهم.
ـ رؤساء جلان قيد الناخبني 

وأعضاؤها وأقرباؤهم من الدرجة 
األولى ال يجوز لهم ترشيح 
أنفسهم في دوائر عمل هذه 

اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن 
االشتراك في اعمالها.

سادسا: اذا كان من يريد ترشيح 
نفسه من رجال اجليش أو 

الشرطة فعليه ان يقدم ما يثبت 
انتهاء خدمته العسكرية عند 

تقدمي الترشيح.

أعلن مدير عام اإلدارة العامة 
للشؤون القانونية بوزارة 

الداخلية العميد أسعد الرويح 
شروط الترشيح لعضوية مجلس 

األمة 2012 وذلك في أعقاب 
صدور املرسوم األميري بالدعوة 
الى إجراءات االنتخابات ونشره 

باجلريدة الرسمية. وأشار العميد 
الرويح في إعالنه عن شروط 

الترشيح وكيفية احلصول على 
طلب الترشيح وتقدميه وكيفية 

التنازل عن الترشيح استنادا الى:
٭ وفقا ألحكام القوانني رقم 35 

لسنة 1962 في شأن انتخابات 
مجلس األمة والقوانني املعدلة له.

٭ وبناء على املرسوم رقم 
447 لسنة 2011 بدعوة الناخبني 

النتخاب أعضاء مجلس األمة 
واملنشور في اجلريدة الرسمية 

»الكويت اليوم« ملحق العدد رقم 
1058 الصادر يوم الثالثاء املوافق 

.2011/12/20
يفتح باب الترشيح النتخاب 
أعضاء مجلس األمة اعتبارا 

من صباح يوم االربعاء املوافق 
2011/12/21 ويستمر حتى نهاية 

الدوام الرسمي ليوم اجلمعة 
املوافق 2011/12/30. ويسر وزارة 

الداخلية ان توجه عناية كل من 
يريد الترشيح لعضوية مجلس 

األمة ـ من الناخبني الكرام 
ـ مراعاة التالي: أوال شروط 

الترشيح:
يشترط فيمن يريد ترشيح نفسه 

ان تتوافر فيه الشروط التالية:
ـ ان يكون كويتي اجلنسية 
بصفة أصلية وفقا للقانون.

ـ ان يكون اسمه مدرجا في أحد 
جداول االنتخاب.

ـ أال تقل سنه يوم االنتخاب عن 
ثالثني سنة ميالدية.

ـ ان يجيد قراءة اللغة العربية 
وكتابتها.

ـ أال يكون قد سبق احلكم عليه 
بعقوبة جنائية أو في جرمية 

مخلة بالشرف أو األمانة ما لم 
يكن قد رد اليه اعتباره.

ثانيا: كيفية احلصول على طلب 

الترشيح وتقدميه:
ـ يتقدم طالب الترشيح الى إدارة 
شؤون االنتخابات في املقر الكائن 

مبنطقة الشويخ السكنية )ب( 
مقابل اجلمعية، وذلك من الساعة 

السابعة والنصف صباحا حتى 
الساعة الواحدة والنصف ظهرا 
لتسلم طلب الترشيح الذي أعد 

لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة 
اجلنسية األصلية وعدد 2 صورة 

شخصية.
ـ يتولى طالب الترشيح بنفسه 

كتابة البيانات املبينة بطلب 
الترشيح وتوقيعه.

ـ يدفع طالب الترشيح مبلغ 
التأمني املنصوص عليه في املادة 

21 من القانون رقم 35 لسنة 
1962 في شأن انتخابات أعضاء 

مجلس األمة وقدره خمسون 
دينارا مقابل حصوله على ايصال 

بالسداد.
ـ يتوجه طالب الترشيح أثناء 
ساعات الدوام الرسمي خالل 

الفترة احملددة لفتح باب الترشيح 
الى مخفر الشرطة الواقع مبقر 

الدائرة االنتخابية التي يريد 
ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب 

اليه.
ثالثا: كيفية التنازل 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 األقل.

رابعا: ال يجوز ان يرشح 
أحد نفسه في أكثر من دائرة 
انتخابية، واذا تبني انه مرشح 
في أكثر من دائرة وجب عليه 

التنازل عن ترشيح نفسه فيما 
زاد عن دائرة واحدة قبل اغالق 
باب الترشيح فإذا لم يفعل ذلك 

اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر 
كأن لم يكن.

خامسا: اذا كان من يريد 
ترشيحه نفسه من الفئات املبينة 

بعد، فعليه مراعاة احكام املادة 23 
العميد أسعد الرويحمن القانون رقم 35 لسنة 1962 

الكويت هي الصوت الذي ميثل جميع شرائح املجتمع

»اإلعالم« تختار »صوتنا للكويت«
شعارًا حلملتها اإلعالمية

اع�ت�مد وزي�ر اإلع�الم الشيخ ح��مد ج�ابر 
الع�ل���ي ام�س ش����ع��ار ال�ح�ملة اإلع�المية 
ل�وزارة اإلع����الم النت�خاب�ات مجل�س األمة 

.2012
وأوضحت وزارة اإلعالم في بيان لها انه 
قد روعي عند اختيار الش���عار الذي أطلق 
عليه »صوتن���ا للكويت« ان تكون الكويت 
بماضيها وحاضرها ومستقبل أجيالها هي 
الصوت الذي يمثل جميع شرائح وأطياف 
المجتمع ألنها السور الواقي ألمننا والمالذ 

الوحيد لنا بعد اهلل سب�حانه وتعالى.
ومن جانب آخر، عقدت لجنة اإلشراف على 
انتخاب���ات مجلس األمة ظهر امس اجتماعا 
برئاسة وزير اإلعالم الش�يخ حمد جابر العلي 
وحضور وكيل الوزارة رئيس اللجنة الشيخ 
سلمان الحمود وعضوية الوكالء المساعدين 
بالوزارة، إضافة الى األمين العام المساعد 
للشؤون اإلدارية والمالية بالمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب ون�ائب المدير العام 

ل� »كونا«، وقد ناقشت اللجنة الخطة اإلعالمية 
النتخابات 2012 والتي ترتكز على استثمار هذا 
العرس الديموقراطي من خالل وسائل اإلعالم 
المحلية والعربية واألجنبية، وضمان مواكبة 
مختلف وسائل اإلعالم الرسمية على نحو 
متميز وحيادي لمجريات العملية االنتخابية 
وسائر الوقائع في هذا العرس الديموقراطي، 
اضافة الى حث المواطن على ممارسة حقه 
االنتخابي وحسن اختيار ممثليه في مجلس 
األمن وان يض���ع الناخب الكويت وأجيالها 
نصب عينه وهو يدلي بصوته في صندوق 

االقتراع.
الجدير بالذكر انه ومنذ صدور مرسوم حل 
مجلس األمة، تسعى وزارة اإلعالم بجميع 
قطاعاتها جاهدة إلبراز هذا الحدث التاريخي 
الذي يعكس تمس���ك الكويت بدس���تورها 
وبتجربتها البرلمانية العريقة، والتي يؤكد 
عليها دائما قائد مس���يرتها صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.

جلنة فحص الطلبات 
حتت إشراف وزارة 

العدل وهي
بادرة جديدة

من »الداخلية« لتوفير 
أقصى درجات

النزاهة والشفافية 
واحليادية التامة ولها 

حق االستعانة مبن 
تراه مناسبا إلجناز 

عملها

غرفة تسجيل املرشحني الرجال جاهزة الستقبالهم      )هاني الشمري( وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ احمد احلمود


