
www.alanba.com.kw كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

صفحةفلس 10044 اخلميس

أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهلل
في العام
1976

16 ذو احلجة 1433 املوافق 1 نوفمبر 2012
Thursday , November 1, 2012 - Issue No. 13168

اليوم األول للتسجيل أقفل على 29 مرشحًا من بينهم امرأة واحدة.. واجتماع لبعض القبائل لدراسة فكرة خوض االنتخابات

احلكومة: التجمعات مكفولة وفق  القانون

التفاصيل »ص 2«

عدد م���ن القبائل في األيام املقبلة 
لدراسة فكرة خوض االنتخابات من 
عدمها، األمر الذي أكده البعض من 
أبناء تلك القبائل بأنهم سيترشحون 
سواء أيدتهم قبائلهم أو لم تؤيدهم. 
على صعيد غير بعيد، أكد رئيس 
اللجنة الوطنية العليا لالنتخابات 
ورئيس محكمة االستئناف املستشار 
أحمد مساعد العجيل أن عملية فرز 
األصوات س���تكون حسب النظام 
القدمي وهي الفرز اليدوي، مؤكدا 
أن ع���دد القض���اة ووكالء النيابة 
العملية  الذين سيش���رفون على 
االنتخابية يبلغ نحو 850 بني قاض 
ووكيل نيابة، مشيرا إلى أن عدد 
الناخبني تضخم هذا العام ووصل 
إل���ى 422569 ناخبا وعدد اللجان 
االنتخابية بلغ 666 جلنة، كما أنه 
بس���بب زيادة عدد السكان متت 
زيادة عدد املقرات واللجان. ولفت 
إلى أن معظ���م صناديق االقتراع 
سيكون بها عدد األصوات ما بني 
600 و800 صوت وذلك لتس���هيل 
العملية االنتخابية على املواطنني 
ورجال القضاء باس���تثناء بعض 
الصناديق قد يكون عدد األصوات 
بها 1000 صوت، مؤكدا أن الصوت 
الواحد سيخفف من عبء العملية 
االنتخابي���ة بالنس���بة إلى رجال 

القضاء.

عن دوره في املشاركة السياسية. 
في غضون ذل���ك، وبعد فتح باب 
التسجيل بدأت بعض األسماء في 
املجلس الس���ابق مراجعة نفسها 
والتشاور مع قواعدها االنتخابية 
للع���دول ع���ن قراره���ا مقاطعة 
االنتخاب���ات. وأك���دت مصادر أن 
عددا كبيرا من أبناء القبائل أبدى 
رغبته في خوض االنتخابات املقبلة، 
مشيرة إلى أن هناك إصرارا من فئة 
الش���باب على عدم ترك املجلس، 
وأن املقاطعة ليست حال شافيا، بل 
ستزيد من حالة التوتر في البالد 
القليلة املقبلة. وعلمت  في األيام 
»األنباء« أن ثمة اجتماعا سيعقده 

مريم بندق -   دارين العلي 
  ماضي الهاجري -  سامح عبدالحفيظ 

فرج ناصر -   سلطان العبدان 
خالد الشمري

أقفل اليوم األول للتسجيل في 
اإلدارة العامة لشؤون االنتخابات 
على 29 مرش���حا من بينهم امرأة 
واح���دة هي د.معصوم���ة املبارك 
وكان أبرز املرشحني أمس النواب 
السابقني د.يوسف الزلزلة وفيصل 
الدويسان وسعدون حماد. وتفقد 
وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الش���يخ محمد  ال���وزراء  مجلس 
العبداهلل سير العمل في اإلدارة، 
مؤكدا حرص احلكومة على تطبيق 
القانون، وأن املقاطعة حق ملن يريد 
املقاطعة واملشاركة حق أصيل ملن 
يرغب في أن تك���ون له كلمة في 
بناء الدولة، وشدد العبداهلل خالل 
حديثه للصحافيني على أن مراسيم 
الضرورة هي سلطة أصيلة لصاحب 
الس���مو األمير وفقا للمادة 71 من 
الدس���تور ولكن وفق قيود أهمها 
وجوب عرضها على املجلس املقبل 
للبت فيها سواء بالرفض أو القبول. 
التعبير  العبداهلل أن حرية  وأكد 
والتجمع���ات مكفولة وفق قانون 
ينظمها، مشيرا إلى أن أي شخص 
يقاطع االنتخاب���ات فإنه يتنازل 

 فيصل الدويسان أول املترشحني في حوار مع علي مراد 
)فريال حماد - سعود سالم - أسامة أبوعطية(

د. يوسف الزلزلة ميأل استمارة ترشحه

الشيخ محمد العبداهلل متحدثا لوسائل االعالم

سعدون حماد تقدم بأوراق ترشحه في اليوم األولد.معصومة املبارك ترفع استمارة الترشيح

الدويلة: إجراءات األمير متوافقة مع الدستور
مريم بندق

أكد النائب السابق احملامي ناصر 
الدويلة انه سيتقدم بطلب ترشيحه 
املقبل  ادارة االنتخابات االحد  الى 
الرابعة، وقال  الدائ���رة  ممثال عن 
الدويلة: سأخوض االنتخابات وانا 
مرتاح الضمير واشعر بالفخر بأنني 

اساهم في بناء بلدي الكويت.
وزاد قائال: مؤمن بأن اجراءات 
صاحب السمو االمير متوافقة مع 
الدستور وسلطة االمير التقديرية في 
اصدار مراسيم الضرورة، ال ينازعه 
فيها اخلبراء الدستوريون، وسبق 
ان حتدث د.عثمان عبدامللك قبل 35 

عاما وقرر بأنها سلطة تقديرية وانها 
تخضع لرقابة القضاء في اجلانب 
االجرائي ولرقابة مجلس االمة في 
جانب املواءمة السياسية وبالتالي 
ال يعرف الدستور الكويتي مصطلح 
التفرد بالقرار، الن جميع قرارات 
احلكومة تخض���ع لرقابة القضاء 

وموافقة مجلس االمة.
واضاف الدويلة ان الذي يتحدث 
عن ديكتاتوري���ة بالكويت يزّور 
احلقائق ويخالف الواقع، وبالتالي 
فإن مقاطعة االنتخابات عمل سلبي 
من حق املقاطعني، لكنها ال حتقق 
غاياتهم بأي شكل من االشكال، وهذه 
سلبية غير مرغوب فيها في بناء 
الوطن ومس���تقبل الدميوقراطية، 

ولكن هو خيار املقاطعني نحترمه 
وندعوهم العادة النظر فيه.

وردا على سؤال حول حصانة 
مراسيم الضرورة، اجاب: ال حصانة 
لالعمال غير املش���روعة حتى لو 
كان���ت صادرة مبراس���يم اميرية، 
ودليل ذلك ان احملكمة الدستورية 
قد ألغت مرسوم حل مجلس 2009 
التوافق الشعبي واحلكومي  رغم 
علي���ه، الن���ه عمل غير مش���روع 
ويخالف الدس���تور، ام���ا في هذه 
االنتخابات فإن جميع اجراءات االمير 
واملراسيم التي صدرت متوافقة كل 
التوافق مع احكام الدستور الكويتي 
وبال���ذات نص املادتني 51 و 71 من 

الدستور.

احملامي ناصر الدويلة

العجيل: فرز األصوات 
بإشراف 850 قاضيًا 

ووكيل نيابة

محطة إذاعية خاصة للمرشحني

أعلن الوكيل املساعد للقطاع التجاري رئيس 
فريق اخلطاب اإلعالمي بوزارة اإلعالم محمد 

العواش انه سيتم استحداث محطة إذاعية 
خاصة ملرشحي انتخابات 2012،

»اإلعالم«: الصمت االنتخابي قبل موعد 
االقتراع بـ 24 ساعة

أشار العواش إلى ان البث سيبدأ بعد 
إغالق باب الترشح لالنتخابات اعتبارا من 

10 نوفمبر اجلاري وحتى فترة الصمت 
 االنتخابي واحملددة قبل موعد االقتراع

بـ 24 ساعة.

استقبال اتصاالت املرشحني للبث 
اإلذاعي والتلفزيوني اعتبارًا من اليوم 

واملدة احملددة 3 دقائق
أوضح العواش ان اإلذاعة والتلفزيون 

يبدآن اعتبارا من اليوم استقبال اتصاالت 
املرشحني النتخابات مجلس 2012. وقال 
ان إذاعة وبث برامج املرشحني ستكون 
حسب أولوية االتصال على هاتف رقم 

2425257، حيث تقوم إدارة العالقات العامة 
باالتصال الحقا لتحديد تواقيت الظهور 
في التلفزيون والبث اإلذاعي، وسيكون 

الوقت املخصص 3 دقائق. وأكد انه سيتم 
التسجيل أوال ثم إعطاء »سي دي« للمرشح 

ألخذ موافقة خطية قبل البث.

»املناقصات«: على اجلهات احلكومية 
اإلسراع في تقدمي طلبات االنتخابات

خاطبت جلنة املناقصات املركزية بعض 
الوزارات واجلهات احلكومية املعنية 

باملشاركة في اإلعداد 
والتنظيم لالنتخابات باإلسراع في تقدمي 
طلباتها قبل موعد االقتراع بوقت كاف 

للحصول على موافقة اجلهات 
املختصة وتيسير إجراءات التعاقد التي 

 تقوم بها الوزارات واملؤسسات 
والهيئات ومتكني اللجنة من متابعة 

 األعمال ذات الطبيعة اخلاصة 
بأمور وطلبات االنتخابات ملجلس األمة 

املقبل.

نواب سابقون وناشطون سياسيون خالل جتمع »قاطع« قبل فضه من قبل رجال األمن       )هاني الشمري(

»برقان« يحقق 46.4 
مليون دينار أرباحًا صافية 

في 9 أشهر بنمو %12

العمر: أرباح »بيتك« 
تشغيلية.. و42% منها 

خارجية وانخفاض 
ملحوظ في املخصصات

ماجد العجيل

محمد العمر

29اقتصاد

انتهاء فترة دعم »التجارة« 
للشركات املستوردة 

للحوم واألغنام اليوم

خسائر »ساندي« تتجاوز 
50 مليار دوالر..  وارتفاع 

عدد القتلى إلى 55

عاطف رمضان

أك����دت مصادر ف����ي وزارة 
التجارة والصناعة في تصريح 
ل����� »األنب����اء«، أن فترة الدعم 
املالي الذي تقدمه الدولة ممثلة 
بالوزارة للشركات املستوردة 
للحوم واألغنام »احلية واملبردة« 

ستنتهي اليوم »اخلميس«.
أن  املص����ادر  وأضاف����ت 
»التجارة« أصدرت قرارا وزاريا 
رق����م 409 لعام 2012 مبوجبه 
املالي لكل  الدعم  سيتم تقدمي 
شركة تستورد حلوما وأغناما 
سواء كانت حية أو مبردة، على 
أن تباع بأسعار محددة سلفا 
وهو اإلجراء الذي قامت الوزارة 
من خالله بفتح الباب أمام جميع 
الشركات وكسر االحتكار لهذا 

السوق االستراتيجي املهم.
وذكرت املص����ادر أن قيمة 
الدعم املالي الذي تقدمه الوزارة 
لهذه الش����ركات تبلغ 16.835 
دينارا ل����كل رأس غنم حي أو 
مبرد أو مجم����د جتميدا كامال 
يتم إدخالها إلى البالد أيا كان 
مصدرها أو وسيلة إدخالها الى 

البالد.

واشنطن � أ.ش.أ: قدر بعض 
املراقبني األض����رار الناجمة عن 
اإلعص����ار س����اندي الذي ضرب 
الساحل الشرقي للواليات املتحدة 
االثنني مب����ا يزيد على 50 مليار 
دوالر، وأفادت السلطات األميركية 
بأن 55 شخصا على األقل قد لقوا 
مصرعهم جراء أضرار اإلعصار، 
 م����ن بينه����م 29 ف����ي نيويورك 
ف����ي  ف����ي بنس����لڤانيا و6  و7 
نيوجيرسي و3 في كونيتيكت 
و2 في كل من ميريالند وأوهايو 
وفرجيني����ا ون����ورث كاروالينا 
وش����خص واحد في كل من نيو 

هامبشر وويست فرجينيا. التفاصيل ص36 و40 ٭ تغطية شاملة مللف انتخابات مجلس األمة  2012  وحتركات املعارضة   13 إلى08

طالبت القوات اخلاصة بعدم االعتداء على املواطنني في مسيرة كرامة وطن الثانية

»األغلبية« من ديوان الطبطبائي: سنقاطع 
االنتخابات ترشيحاً وانتخاباً وتصويتاً

»األمن« فضّ جتمع »قاطع« في شارع الصحافة

مسيرة تضامنية مع البراك إلى »املركزي« 
انتهت مبواجهات مع القوات اخلاصة

 سلطان العبدان - ناصر الوقيت - عبداهلل البالول - بدر السهيل

تداعت كتلة األغلبية أمس الى اجتماع طارئ عقدته 
في ديوان النائب الس����ابق د.وليد الطبطبائي لبحث 
التطورات السياس����ية عقب استدعاء النائب السابق 
د.فيصل املسلم للتحقيق معه في النيابة العامة على 
خلفية لقاء تلفزيوني حتدث فيه عن مس����ند اإلمارة، 
وكذلك عقب جتديد حبس النائب مسلم البراك 10 أيام 
على ذمة التحقيق في التهم املوجهة اليه من النيابة 
العامة وحتويله الى السجن املركزي. وقال النائب د.وليد 

الطبطبائي عقب االجتماع ان الكتلة تستنكر التعسف 
والتعامل بحس انتقامي مع النواب الس����ابقني مسلم 
البراك وفالح الصواغ وبدر الداهوم، مع ان مخاطبتهم 
الس����لطات العامة هو حق كفله الدستور، مضيفا ان 
الكتلة جددت التأكيد على مقاطعتها االنتخابات املقبلة 
ترشيحا وانتخابا وتصويتا، مشيدا مبوقف التيارات 
السياسية األخرى والشخصيات التي أعلنت املقاطعة 
بس����بب العبث بالنظام االنتخابي. واضاف ان جميع 
املشاركني في مس����يرة كرامة وطن الثانية يطالبون 

القوات اخلاصة بعدم االعتداء على املواطنني.

منعت قوات األمن جتمع »قاطع« في ش���ارع 
الصحافة مساء أمس، وألغى منظمو التجمع الكلمات 
اخلطابية واكتفوا باالعتصام منعا للتصادم مع 
رجال األمن.  وكان اللواء طارق حمادة قد طالب 
منظمي حملة »قاطع« بفض التجمع من أمام جريدة 
الطليعة، لكن منظمي احلملة دخلوا إلى ديوانية 
جريدة الطليعة حي���ث حتدث د. أحمد اخلطيب 

وأحمد السعدون ود. فيصل املسلم وبقي رجال األمن 
باخلارج.  وقال األمني العام املساعد في التحالف 
الوطني أنور جمعة: »جتمعنا اليوم )أمس( منظم 
من قبل مجموعة من املواطنني ونحن في التحالف 
أيدنا هذا التجمع، ولس���نا ضد القانون أو كسر 
القانون بل هو حقنا الدستوري برفض مرسوم 

الضرورة بشأن تعديل آلية التصويت«. 

عبداهلل قنيص - هاني الظفيري - محمد الجالهمة

متكنت القوات اخلاصة وقوات مكافحة الشغب 
من تفريق مسيرة شارك فيها مئات من احملتجني 
على احتجاز النائب السابق مسلم البراك في السجن 
املرك���زي، وانطلقت من ديوانه باجتاه الس���جن. 
وقد استخدمت القوات اخلاصة القنابل الدخانية 
والصوتية وتابعت املتجمهرين في شوارع الفردوس 
وصباح الناصر فضال عن االشارة املقابلة للسجن 
املرك���زي. وقد تعرض مقدم في األمن العام وأحد 
افراد القوات اخلاصة حلادثي دهس بالسيارة في 
منطقة صباح الناصر. وأصدرت وزارة الداخلية بيانا 
أكدت فيه تعرض 4 أفراد من رجال القوات اخلاصة 
حملاولة دهس بإحدى سيارات الدفع الرباعي التي 
حتمل لوحات غير كويتية متكنت من الفرار ونتج 

عنها إصابة أفراد القوة بإصابات مختلفة، وأشارت 
الوزارة إلى أن املتجمهرين واحملرضني لم ميتثلوا 
لتعليمات أجهزة األمن بضرورة االلتزام بالقانون 
والهدوء، إال أنهم قاموا بالتصعيد وارتكاب أعمال 
ش���غب وعنف وإثارة، األمر الذي أدى إلى تدخل 
أجهزة األمن والتعامل املباش���ر معهم وتفريقهم 
وفض املس���يرة وإحكام السيطرة عليها وضبط 
احملرضني ومثيري الشغب. وكانت النيابة العامة 
قد قررت امس حبس النائب السابق مسلم البراك 10 
أيام على ذمة التحقيق اثر اتهامه باملساس مبسند 

اإلمارة، كما قررت نقله الى السجن املركزي. 
وقال احملامي عبدالرحمن البراك ان فريق الدفاع 
سيقدم اليوم تظلما على قرار النيابة بحبس النائب 

السابق 10 أيام على ذمة التحقيق. 
التفاصيل ص11 ٭

)هاني الشمري( جانب من املواجهات بني احملتجني والقوات اخلاصة بالقرب من السجن املركزي   

٭ مت استدعاء كامل قوة السجن املركزي 
امس إضافة الى تعزيزات من القوات اخلاصة 

للسيطرة على حالة هرج ومرج أثيرت في 
العنبرين 1 و6، حيث أطلق سجناء العنبرين 

صيحات تطالب باإلفراج عن مسلم البراك 
ومتت السيطرة على العنبرين حوالي الساعة 

احلادية عشرة مساء.
٭ بلغ عدد املواطنني املصابني باختناقات نحو 

12 شخصا ومت تقدمي اإلسعافات الضرورية 
لهم.

٭ بحلول الساعة 12 ليال مت إرسال برقية 
من مدير أمن األحمدي باإلنابة العميد معتوق 

العسالوي لطلب تعزيزات من القوات اخلاصة 
للتعامل مع حاالت قطع الطرقات في منطقة 

فهد األحمد، حيث جتمع حوالي ألفي شخص.
٭ خلت منطقة اجلهراء من أي تظاهرات أو 

جتمعات حتى الساعة 12 ليال.
٭ أكد مصدر أمني ان السيارة رباعية الدفع 

الهاربة والتي حتمل أرقاما غير كويتية قد 
توارت عن األنظار في منطقة صباح الناصر.
٭ توجهت للتعامل مع حاالت املصابني في 

منطقة صباح الناصر 8 سيارات إسعاف 
وتعاملت مع املصابني من املواطنني ورجال 

األمن وقدمت لهم اإلسعافات الالزمة.

من املواجهات

ضابط شرطة و4 من القوات اخلاصة يتعرضون للدهس من مركبتني مت ضبط إحداهما 


