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العجيل: االنتخابات القادمة ستجرى في نطاق ضمانات كفلها القانون
االنتخابية.

وال يسعنا سوى ان نبتهل الى 
اهلل ان يحف����ظ الكويت وان مين 
عليها بالرخاء واالزدهار لتظل وكما 
كانت دائما واحة أمن وأمان، وغرة 
في جبني الدميوقراطية، كما نسأله 
تعالى ان يسبغ على شعبنا العزة 
والكرامة، في ظ����ل راعي نهضته 
وقائد مس����يرته حض����رة صاحب 
الس����مو األمير املفدى وولي عهده 
األمني حفظهما اهلل وسدد على طريق 

اخلير خطاهما.
وفقنا اهلل ملا فيه خير الوطن.

العليا  الوطنية  اللجنة  رئيس 
لالنتخابات 

مس����اعد  أحم����د  املستش����ار 
العجيل 

رئيس محكمة االستئناف
مؤمن المصري  ٭

أسئلة أو استفس����ارات ان نزجي 
خالص الش����كر واالمتنان لوزارة 
الداخلي����ة ووزارة العدل وكل من 
س����اهم في اإلع����داد اجلي����د لهذه 
االنتخابات وتوفير جميع اخلدمات 
األمنية والفني����ة واإلعالمية، كي 
جت����رى االنتخابات عل����ى النحو 
املرجو واملأمول. ونحن نعرب عن 
ثقتنا ف����ي اإلعالم ودوره املهم في 
نشر الوعي بني املواطنني وتغطية 
العملي����ة االنتخابية لنقل صورة 
صادقة ومعبرة عن الوجه احلضاري 
واملش����رف الذي تعتز به الكويت 
وتفخر أمام دول العالم، كما نثمن 
الدور الذي تقوم به منظمات املجتمع 
املدني الكويتية والدولية املعترف 
بها رسميا واملعنية بالدميوقراطية 
أو حقوق اإلنس����ان أو الش����فافية 
أو النزاه����ة في متابع����ة العملية 

ونبذل لها الغالي والنفيس.
ويجب أال ننسى قبل تلقي أي 

حمايتها قادرون، علينا جميعا ان 
نتوحد ونتكاتف وننبذ خالفاتنا 

أسوار املدرسة( لم يدلوا بأصواتهم 
بعد، عندئذ يقتصر التصويت على 

هؤالء الناخبني دون غيرهم.
العملية  وتكريس����ا للثقة في 
االنتخابية أجاز املرس����وم بقانون 
رقم 21 لسنة 2012 ألعضاء اللجنة 
الوطنية العليا لالنتخابات احلضور 
في جمعية االنتخاب بجميع اللجان 
االنتخابية ملتابعة س����ير العملية 
االنتخابي����ة وإص����دار تعليماتهم 
اللجان  الى رؤس����اء  وقراراته����م 
وأعضائها، كما أكد املرس����وم على 
عدم جواز فرز األصوات بالدائرة إال 
بعد إعالن ختام عملية التصويت في 
جميع جلانها، وان تقوم كل جلنة 
فرعية بفرز صندوق االنتخاب بالنداء 
العلني، مع متكني جميع احلاضرين 
من رؤية ورقة االنتخابات، وعرض 
نسخة من جدول نتائج الفرز لتمكني 
احلاضرين من االطالع عليها، ونرى 
ان ذلك العرض يتم بالوسيلة التي 
تراها اللجنة محققة لهذه الغاية، 
كما أوجب املرس����وم كذلك عرض 
نس����خة من ج����داول نتائج الفرز 
التجميعي لتمكني احلاضرين من 

االطالع عليه.
ويل����زم التنويه الى ان اللجنة 
الرئيس����ية هي التي تتولى إعالن 
النتائج بع����د قيامها بجمع نتائج 
فرز صناديق االنتخاب جلميع جلان 
الدائرة بالنداء العلني وانه ال عبرة 
مبا قد يرد في وس����ائل اإلعالم من 
نتائج مغايرة إذ املعول عليه هو 
ما يعلنه رئيس اللجنة الرئيسية 
من نتائ����ج نهائية ومن واقع هذه 
النتائج التي يعلنها رؤساء اللجان 
الوطنية  اللجنة  الرئيسية، تقوم 
العليا لالنتخابات بنش����ر النتائج 

النهائية للعملية االنتخابية.
وحتى تؤتي العملية االنتخابية 
ثمارها، وتبدو في صورتها املضيئة 
واملشرقة حرص املشرع على تنقية 
نتائجها املعلنة من أي هنات مادية 
أو أخطاء حسابية، فخول رئيس 
اللجنة الرئيس����ية بالتنسيق مع 
اللجنة الوطنية العليا لالنتخابات 
تعديل أسماء األعضاء الفائزين أو 
ترتيب أس����مائهم خالل 72 ساعة 
من إعالن النتيجة إذا كان التعديل 
مرده الى أخطاء مادية أو حسابية 
فقط في عملية جم����ع األصوات، 
مع إتاحة الفرصة للمرش����حني أو 
م����ن ينوب عنهم م����ن وكالئهم أو 
مندوبيهم حلضور االجتماع الذي 
يخصص لهذا الغرض. وعمال على 
النهوض بأداء العملية االنتخابية 
واالرتقاء بها عهد املرسوم بقانون 
رقم 21 لس����نة 2012 ال����ى اللجنة 
الوطنية العليا لالنتخابات بإعداد 
تقرير نهائي عن س����ير كل عملية 
انتخابي����ة متضمن����ا االقتراحات 
املناسبة لتطويرها وتقدمي نسخة 
منه الى كل من وزير العدل ورئيس 

املجلس األعلى للقضاء.
لق����د حان����ت س����اعة االحتفاء 
بحريتنا ودميوقراطيتنا التي وهبها 
اهلل لنا، فهل نحن بها جديرون وعلى 

استعدادها التام لتحمل مسؤولية 
هذه األمانة ف����داء للوطن ورفعة 
شأنه، فإذا نادى الوطن فأرواحنا 
ف����داء. وت����ود اللجن����ة أن تؤكد 
للمواطن����ني الكرام أن االنتخابات 
التشريعية القادمة ستجرى بعون 
اهلل في نطاق الضمانات التي كفلها 
القانون، وفي اط����ار من النزاهة 
والشفافية التي ترنو اليها األمة.

وحتقيقا له����ذه الغاية النبيلة 
تضاف����رت جهود أعض����اء اللجنة 
ومعاونيها وعكف����وا منذ اللحظة 
األولى على وضع الئحتها الداخلية 
الفني واإلداري  وتنظيم هيكله����ا 
العامة، وش����كلت ثالث،  وأمانتها 
جلان تختص األولى بترشيح رؤساء 
اللجان االنتخابية، وتختص الثانية 
الناخبني  بتلقي بالغات وشكاوى 
واملرشحني وغيرهم وفحصها وإزالة 
أسبابها، كما أسند إليها إعداد دليل 
إرشادي للجان االنتخابية، وتختص 
الثالثة بفحص طلبات الترش����يح 
والتحق����ق م����ن توافر الش����روط 

القانونية في املرشحني.
وجتدر اإلشارة الى ان املشرع 
حفاظا على وحدة الوطن ونسيجه 
االجتماعي وعالجا ألوجه القصور 
والسلبيات التي أظهرتها املمارسة 
الدميوقراطية، أصدر املرسوم بقانون 
رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون 
رقم 42 لسنة 2006 بإعادة حتديد 
الدوائر االنتخابية لعضوية مجلس 
األمة، فنص على أن تنتخب كل دائرة 
عش����رة أعضاء للمجلس، على أن 
يكون لكل ناخب حق اإلدالء بصوته 
ملرش����ح واحد فقط ويعتبر باطال 

التصويت ألكثر من هذا العدد.
ومن املعلوم أنه في ظل قانون 
االنتخاب احلالي تنقسم البالد الى 
خمس دوائر انتخابية يتولى إدارة 
االنتخاب في كل منها جلنة رئيسية 
وعدة جل����ان أصلية تتبعها جلان 
فرعية، وقد مت تشكيل هذه اللجان 
وحتديد مقارها على نحو يسهل على 
الناخبني اإلدالء بأصواتهم دون أدنى 
مشقة، وقد بلغ عدد اللجان األصلية 
في الدائرة األولى 16 جلنة يتبعها 
96 جلنة فرعية كما بلغ عدد اللجان 
األصلية في الدائرة الثانية 16 جلنة 
يتبعها 62 جلنة فرعية، أما الدائرة 
الثالثة فهي تشتمل على 20 جلنة 
أصلية يتبعه����ا 98 جلنة فرعية، 
وفي الدائرة الرابعة بلغ عدد اللجان 
األصلية 22 جلنة يتبعها 149 جلنة 
فرعية، بينما بلغ عدد اللجان في 
الدائرة اخلامسة 26 جلنة أصلية 

يتبعها 161 جلنة فرعية.
وغني عن البيان ان حفظ النظام 
في جمعية االنتخاب معقود لرئيس 
اللجنة وحده، وان عملية االقتراع 
جت����رى بصفة س����رية ابتداء من 
الساعة الثامنة صباحا الى الساعة 
الثامنة مساء، حيث يعلن رئيس 
اللجنة ختام عملية االنتخاب غير 
ان عملية االقتراع قد تستمر الى ما 
بعد الثامنة مس����اء إذا تبني وجود 
ناخبني في مكان االنتخاب )داخل 

الوطنية  اللجن����ة  أكد رئيس 
العليا لالنتخابات ورئيس محكمة 
االستئناف املستشار احمد العجيل 
ان القضاء قد حمل مهمة االشراف 
على العملية االنتخابية في جميع 
مراحلها، مبينا ان هذه امانة وقد 
ادارها القضاء في جميع االنتخابات 
السابقة بكل  السنوات  على مدار 

همة واقتدار.
والقى العجيل كلمة في املؤمتر 
الصحافي الذي عقد في قصر العدل 
انتخابات مجلس  امس مبناسبة 
االمة وانشاء اللجنة الوطنية العليا 

لالنتخابات هذا نصها:
الرحيم  الرحم����ن  بس����م اهلل 
والصالة والس����الم على اش����رف 
النبي  املرس����لني س����يدنا محمد 
االمني وعلى آل����ه واصحابه الغر 

امليامني.
امتثاال لقوله تعالى )وشاورهم 
في االمر(، واستشرافا ملكانة من 
العزيز بقوله  كرمهم في كتاب����ه 
)وامرهم شورى بينهم( وتأسيا 
بسنة رسول اهلل ژ في املشورة 
والعدل، عنيت الكويت عند وضع 
دستورها عام 1962 بارساء دعائم 
احلكم على اساس برملاني، حيث 
نص في املادة السادس����ة من ذلك 
الدستور على ان نظام احلكم في 
الكويت دميوقراطي، والسيادة فيه 
لالمة، مصدر السلطات، وكان ذلك 
احدى املآث����ر الطيبة للمغفور له 
الشيخ عبداهلل السالم الذي حرص 
على مشاركة الشعب الكويتي في 
مسؤوليات احلكم وادارة شؤون 
البالد وصنع مستقبلها، وهو ما 
افاء على املواطنني باحلرية واالمن 
البرملاني  النظام  والسالم، وبهذا 
ال����ذي يواكب تط����ور احلضارة 
االنس����انية، اصبحت الكويت في 
مقدمة ال����دول التي تؤمن بالعدل 
واحلرية، وصارت نبراسا يحتذى 
به ومث����اال يتطلع اليه الكثير من 
شعوب العالم، وهو ما بدا واضحا 
في عي����ون احملافل الدس����تورية 
والبرملانية التي انعقدت في جميع 

ارجاء العالم.
لقد حب����ا اهلل الكويت بنعمة 
الدميوقراطية، فاستمس����كت بها 
وتعهدت بحمايتها مبا ارسته في 
القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن 
انتخابات اعضاء مجلس االمة، من 
العملية  قواعد واجراءات لضبط 
االنتخابية واحاطتها بسياج من 
الضمان����ات التي تصونها وتكفل 
اجراءه����ا حت����ت س����مع وبصر 
الناخبني واملرشحني، واملنظمات 
الكويتي����ة والدولي����ة  املدني����ة 
املعني����ة مبتابعته����ا، كما توجت 
هذه الضمانات بأن اس����ندت الى 
القضاء مهمة االشراف على العملية 
االنتخابية في جميع مراحلها، اميانا 
منها بحيدته واستقالله ونأيه عن 
العمل السياسي، وبحسبانه احلصن 
االمني الذي يحمي الدميوقراطية، 
والكل يش����هد ان القضاء قد حمل 
بالفعل ه����ذه االمانة الغاية وادار 
كل االنتخابات على مدار السنوات 

السابقة بكل همة واقتدار.
الدميوقراطية  كم����ا حظي����ت 
اخيرا باملزيد م����ن الضمانات، اذ 
صدر املرسوم بقانون رقم 21 لسنة 
2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا 
لالنتخابات، وبتعديل بعض احكام 
القانون رقم 35 لسنة 1962 املشار 
اليه، فجعل هذه اللجنة مستقلة 
ولها ميزانيتها اخلاصة بها، والتي 
تدمج ضمن ميزانية وزارة العدل، 
كما عظم من شأنها ان الفها من 9 
من س����دنة القضاء، والزم اجهزة 
الدول����ة مبعاونتها في مباش����رة 
اختصاصاتها وتنفي����ذ قراراتها 

وتزويدها مبتطلباتها.
وال يس����ع اللجنة إال أن تبدي 

)أنور الكندري( رئيس واعضاء اللجنة الوطنية العليا لالنتخابات خالل مؤمتر صحافي عقد في قصر العدل صباح امس 

اللجنة ستعد تقريراً 
نهائيًا عن سير كل 

عملية انتخابية

مهام اللجنة
1 ـ وضع خطة عامة للعملية 

االنتخابية بجميع مراحلها 
بالتنسيق مع اجلهات املختصة.
2 ـ التحقق من توافر الشروط 

القانونية في املرشحني وإصدار 
القرارات الالزمة في هذا الشأن.

3 ـ ترشيح رجال القضاء 
والنيابة العامة بصفة أصلية 

واحتياطية لرئاسة اللجان 
االنتخابية الفرعية واألصلية 

والرئيسية إلدارة العملية 
االنتخابية.

4 ـ اإلعداد والتحضير إلجراءات 
االنتخابات ومتابعة جتهيز 

املقار االنتخابية للجان وإصدار 
التعليمات املنظمة في شأنها.

5 ـ اإلشراف على سالمة تطبيق 
اجراءات االنتخابات ومتابعة 

التحقق من مطابقتها للقانون.
6 ـ التحقق من التزام جميع 

أطراف العملية االنتخابية 
مبعايير النزاهة والشفافية 

واحليادية، وعلى األخص ما 
يتعلق بعمليات االقتراع والفرز 
وإعالن النتائج، وذلك بالتنسيق 

مع رؤساء اللجان.
7 ـ إبداء الرأي القانوني فيما 
يعرض على اللجان االنتخابية 

من مشكالت أو معوقات تعترض 
سير العملية االنتخابية وإيجاد 

احللول املناسبة لها.
8 ـ تلقي البالغات والشكاوى 

من الناخبني واملرشحني وغيرهم 
فيما يخص العملية االنتخابية 

وفحصها وإزالة أسبابها، وابالغ 
النيابة العامة بالتجاوزات التي 

تشكل جرائم انتخابية.
9 ـ وضع القواعد املنظمة 

ملشاركة منظمات املجتمع املدني 
الكويتية والدولية املعنية بنزاهة 

وشفافية االنتخابات واتخاذ 
القرارات بشأنها.

10 ـ متابعة نتائج فرز صناديق 
االنتخابات أوال بأول بالتنسيق 

مع رؤساء اللجان االنتخابية 
الفرعية واألصلية والرئيسية.

11 ـ نشر النتيجة النهائية 
لالنتخابات من واقع النتائج 

املعلنة من رؤساء اللجان 
الرئيسية.
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