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غير مخصص للبيع

 الكشف النهائي للمرشحني ٢٢ اجلاري

مرمي بندق 

قالــت مصــادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء»
إن وزيــر الداخلية سيشــكل 
جلنة لفحص طلبات املتقدمني 
للترشح لعضوية مجلس االمة 
والبت في مدى انطباق شروط 
الترشــح عليهم طبقا ألحكام 
القانــون رقم ٣٥ لســنة ١٩٦٢

من خالل التدقيق على البيانات 
املقدمــة منهــم. وأوضحت أن 
مــن صالحيــات اللجنة طلب 
أي معلومــات أو مســتندات 
من أي جهة، واالستعانة بأي 
مسؤول إلجناز أعمالها، على 
أن ترفع تقريرا بنتائج أعمالها 
إلى وزير الداخلية. وكشــفت 
عن أنه ســيتم إعالن الكشف 
النهائــي للمرشــحني فــي ٢٢
اجلاري بحــد أقصى، على أن 
ينشــر في اجلريدة الرسمية 
«الكويــت اليــوم» ويعّلق في 
املخافــر. وعن احلــاالت التي 
يجــوز فيها الشــطب، أجابت 
مصــادر خاصة لـــ «األنباء»: 
الشــطب يشــمل مــن صدرت 
بحقه أحــكام قضائية نهائية 
وباتة تتعلق بالسمعة والشرف 
واألمانة، إلــى جانب اجلرائم 

التي تتعلق باملســاس بالذات 
األميرية واألديــان. موضحة 
أن املشــاركة فــي االنتخابات 
الفرعية تعتبر جنحة وليست 
جناية، مثّمنــة خطوة وزارة 
الداخلية بالسماح للمحجوزين 
اآلن علــى ذمة التحقيقات في 
هــذه القضية بالتســجيل في 
الترشح لالنتخابات، موضحة 
أن ذلــك حق لهــم.  وبينت أن 
عقوبة املشاركة في االنتخابات 
الفرعية لن تؤدي إلى شــطب 
املرشح ألنها من القضايا غير 
املخلة بالشرف واألمانة ولكنها 
جنحة مثل مخالفة األحكام في 
بعض قضايا املرور.  وذكرت أن 
شطب املرشح يكون في القضايا 
اجلنائية وبعض قضايا اجلنح 
التي تصنف بأنها من اجلرائم 
املخلة بالشــرف واألمانة مثل 
الســرقة التي تعتبــر جنحة 
ولكنها جرمية مخلة بالشرف 

واألمانة. 
وكشفت عن أن عدم النطق 
بالعقوبة في بعض القضايا ال 
يؤدي إلى شــطب املرشح ألن 
عدم النطق بالعقوبة يعتبرها 
القانون كأن احملاكمة لم تتم، 
فبالتالي لم يسجل عليه حكم 

وال يشطب.

«األنباء» تنشر أسباب الشطب.. ليس بينها عدم النطق بالعقوبة أو املشاركة في الفرعية 
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إضاءة على مسيرة الراحل ص02٧بقية أخبار األولى على الصفحة

فقدت الكويت أحد رجاالتها 
الرعيــل األول، وقامــة  مــن 
كويتية بــارزة في تاريخها، 
وهو العم حمد هالل فجحان 
املطيري، عن عمر يناهز ١٠٠

عام، واحتضن ثرى الكويت 
جثمانــه أمــس. والعم حمد 
هــالل فجحــان املطيــري - 
رحمه اهللا - وهو آخر أبناء 
العــم هالل فجحان املطيري، 
صاحب سيرة عامرة باإلميان 
زاخــرة باإلجناز طوال عقود 
عاشــها الراحل، اشــتغل في 

بدايات حياته في التجارة وعايش نشأة الكويت احلديثة، 
وترشح - رحمه اهللا - في انتخابات مجلس األمة في أكثر 
من مناســبة، وكان متابعا لألحداث واألوضاع السياسية. 
ســاهم الراحل في تأســيس جمعية كيفــان، بعد اجتماعه 
مع رجال املنطقة، وانتخب عضوا في اللجنة التأسيســية 
للجمعيــة. والعم حمد هالل فجحان املطيري - رحمه اهللا 
- يعد أيضا أحد رواد العمل االقتصادي والعمراني، وحتّمل 
مــع رجاالت الكويت من الرعيل األول مســؤولية النهوض 
بالكويت في شتى املجاالت، وكان قد تعلم من والده كل ما 
يخص جتارة اللؤلؤ، وهو صاحب ســيرة طيبة في العمل 
اخليــري والتطوعي، وســاهم في إدارة وقــف والده هالل 

فجحان املطيري على مدار خمس عشرة سنة. 
وبهذه املناسبة احلزينة تتقدم «األنباء» بأحر التعازي 
وأصدق املواســاة الى أهل الراحل، سائلني املولى عز وجل 

أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

العم حمد هالل فجحان املطيري  
(رحمه اهللا) 

جلنة تتولى فحص طلبات الترشح وترفع تقريرها إلى وزير الداخلية


