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06
أشاد بدعم الوزير الشهاب والوكيل املاجد للجنة اإلدارية

ستنطلق اليوم باحتفالية تزامنًا مع اليوم العاملي للمرأة

اخلميس: »العدل« استكملت استعداداتها 
النتخابات البلدي التكميلية اليوم

املقومات: حملة »افهمها.. قدرها.. تكسبها« تهدف 
لتعزيز مكانة املرأة ونبذ العنف ضدها

وف���رق العم���ل التابعة لها 
وتوجيهاته��م بت��وفير جمي��ع 
االحتياج�����ات ومتطلب���ات 
اللجنة االستش���ارية العليا 
الظهار االنتخابات التكميلية 
للمجل���س البل���دي الي���وم 
بالصورة المثلى التي تتالءم 
المس���يرة  مع حكم ومكانة 
الراسخة في  الديموقراطية 

الكويت.

العاملي للمرأة.
وقالت جمعي���ة املقومات، 
بصفتها اجله���ة املنظمة لهذه 
احلملة، انه سيشارك في هذه 
االحتفالية نخبة من احلقوقيني 
واالكادميي���ني  والناش���طني 
بحضور ثلة من اعضاء مجلس 
االمة الكويتي وكبار الضيوف 
وسيتخللها عرض فالش مرئي 
عن احلملة س���يعرض للمرة 
الى عرض  االولى باالضاف���ة 
تقدميي عن احلملة واهدافها 
ورسالتها ووسائلها وظروف 

اطالقها.
 ٭ليلى الشافعي

ان  الخمي���س  واوض���ح 
اللجنة الرئيس���ية واللجان 
الفرعية المنبثقة عنها انهت 
استعداداتها النتخابات اليوم 
مش���يدا بالدع���م الالمحدود 
والمتابع���ة المس���تمرة من 
وزير العدل ووزير االوقاف 
والش���ؤون االسالمية جمال 
الشه��اب ووكيل وزارة العدل 
عبدالعزي���ز الماجد للجن��ة 

أكد رئيس اللجنة االدارية 
التكميلي���ة  لالنتخاب���ات 
 2012 البل���دي  للمجل���س 
ووكيل وزارة العدل المساعد 
للش���ؤون االدارية والمالية 
فيص���ل الخمي���س ان���ه تم 
تشكيل فرق عمل من كوادر 
المؤهلة  الوزارة والخبرات 
من سنوات ماضية لتوفير 
التي  االحتياج���ات االدارية 
العملية االنتخابية  تتطلبها 
بم���ا ف���ي ذل���ك احتياجات 
اللجنة االستش���ارية العليا 
المش���رفة على االنتخابات 
والتي يرأسها وكيل محكمة 
التميي���ز المستش���ار احمد 
مساعد العجيل، وقال الخميس 
ان اللجنة استعرضت خالل 
االجتماعات التي عقدتها االيام 
المقترحات  اب���رز  الماضية 
الرئيس���ية  المهام  وتوزيع 
وناقشت الخطوط العريضة 
اللجن���ة والترتيبات  لمهام 
الالزمة لفرق العمل وتحديد 

اختصاصات كل منها.

حتت رعاية وتش���ريف 
االمني الع���ام لالمانة العامة 
د.عبداحملس���ن  لالوق���اف 
اجلاراهلل اخلرافي ستطلق 
جمعية مقومات حقوق االنسان 
التوعوية  الي���وم احلمل���ة 
»افهمها.. قدرها.. تكسبها« في 
احتفالية خاصة وذلك مساء 
الساعة 7:30  الثالثاء  اليوم 
في قاعة اجلهراء بفندق جي 
دبلي���و ماريوت، حيث تأتي 
هذه االحتفالية لتدشني احلملة 
على مستوى الكويت ملواجهة 
العنف املجتمعي  ومناهضة 
جتاه املرأة بالتزامن مع اليوم 

جمال الشهاب

يوسف الصقر

فيصل اخلميسعبدالعزيز املاجد

نخبة من احلقوقيني 
والناشطني 

واألكادمييني وثلة 
من النواب يشاركون 

باالحتفالية


