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«الداخلية»: الترشيح لعضوية «األمة» من ٢٦ اجلاري حتى ٤ نوفمبر
الداخلية  أصدرت وزارة 
قــراراً لتحديــد موعــد بدء 
التســجيل للترشــيح فــي 
االنتخابات البرملانية املقبلة 
التســجيل  علــى ان يبــدأ 
اعتبارا مــن يوم غد املوافق 
٢٦ اجلــاري. وجــاء قــرار 

«الداخلية» كالتالي:
٭ وفقــا ألحكام القانون 
رقم (٣٥ لسنة ١٩٦٢) في شأن 
انتخابات أعضاء مجلس األمة 

والقوانني املعدلة له.
٭ وبنــاء على املرســوم 
رقم (١٥٠ لسنة ٢٠٢٠) بدعوة 
الناخبــني النتخــاب أعضاء 
مجلس األمة واملنشــور في 
الرسمية (الكويت  اجلريدة 
العــدد رقــم ١٥٠٦  اليــوم) 
الصادر يوم األحــد املوافق 

.٢٠٢٠/١٠/٢٥
الترشــيح  بــاب  يفتــح 
النتخــاب أعضــاء مجلــس 
األمة اعتبارا من صباح يوم 
املوافق ٢٠٢٠/١٠/٢٦  االثنني 
ويستمر حتى نهاية الدوام 
الرسمي ليوم األربعاء املوافق 

.٢٠٢٠/١١/٤
ويســر وزارة الداخليــة 
أن توجه عناية كل من يريد 
الترشــيح لعضوية مجلس 
األمة ـ من الناخبني الكرام ـ 

مراعاة التالي:
أوال: شروط الترشيح

يشــترط فــي مــن يريد 
ترشيح نفسه أن تتوافر فيه 

الشروط التالية:
كويتــي  يكــون  أن  ـ   ١
اجلنسية بصفة أصلية وفقا 

للقانون.
٢ـ  أن يكون اسمه مدرجا 

في أحد جداول االنتخاب.
٣ ـ أال تقــل ســنه يــوم 

الســابعة والنصف صباحا 
الواحــدة  الســاعة  وحتــى 
والنصف ظهرا لتسلم طلب 
أُعــد لهذا  الــذي  الترشــيح 
الغــرض، مصطحبــا معــه 

بطلب الترشيح وتوقيعه.
٣ - يدفع طالب الترشيح 
مبلغ التأمني املنصوص عليه 
في املادة (٢١) من القانون رقم 
(٣٥ لســنة ١٩٦٢) في شــأن 

أثناء ساعات الدوام الرسمي 
خالل الفتــرة احملددة لفتح 
بــاب الترشــيح إلــى مخفر 
الشرطة الواقع مبقر الدائرة 
االنتخابية التي يريد ترشيح 
نفسه فيها ليقدم الطلب إليه، 
وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر 

ترشيحه ملغى.
ثالثا: كيفية التنازل عن الترشيح

للمرشح احلق في التنازل 
عن الترشــيح بطلب يقدمه 
كتابة إلى مخفر الشرطة الذي 
قدم فيه طلب الترشيح، وذلك 
في موعد أقصاه قبل ميعاد 
االنتخاب بســبعة أيام على 

األقل.
رابعا:

 ال يجوز أن يرشــح أحد 
نفســه فــي أكثر مــن دائرة 
انتخابية، وإذا تبني أنه مرشح 
في أكثر من دائرة وجب عليه 
التنازل عن ترشــيح نفسه 

شــهادة اجلنســية األصلية 
والبطاقــة املدنيــة األصلية 

وعدد ٢ صورة شخصية.
٢ـ  يتولى طالب الترشيح 
بنفسه كتابة البيانات املبينة 

انتخابــات أعضــاء مجلس 
األمة، وقدره خمسون دينارا 
عــن طريــق الـــ «كــي نت» 
ويحصل على إيصال بالسداد.

٤ـ  يتوجه طالب الترشيح 

فيما زاد علــى دائرة واحدة 
قبل إغالق باب الترشيح فإذا 
لم يفعل ذلك أعتبر ترشيحه 
في جميع الدوائر كأن لم يكن.

خامسا:

إذا كان من يريد ترشيح 
نفسه من الفئات اآلتية:

١ـ  متولو الوظائف العامة 
ال يجوز لهم ابتداء من اليوم 
التالي لقفل باب الترشــيح 
حتى انتهاء عملية االنتخاب 
ممارســة أي اختصاص من 

اختصاصات وظيفتهم.
٢ـ  الوزراء ورجال القضاء، 
والنيابــة العامــة، وأعضاء 
اإلدارة العامة للتحقيقات ال 
يجوز لهم ترشــيح أنفسهم 
إال إذا اســتقالوا مقدمــا من 

وظائفهم.
٣ ـ رؤســاء جلــان قيــد 
الناخبني وأعضائها وأقربائهم 
مــن الدرجة األولى ال يجوز 
لهم ترشيح أنفسهم في دوائر 
عمل هذه اللجان ما لم يكونوا 
قد تنحوا عن االشــتراك في 

أعمالها.
فعليــه مراعــاة أحــكام 
املادة (٢٣) من القانون رقم 
(٣٥ لســنة ١٩٦٢) في شــأن 
انتخابات أعضاء مجلس األمة 
والقوانني املعدلة له واملادة 
(٣/١٣) من القانون رقم (٥٣ 
لسنة ٢٠٠١) في شأن اإلدارة 
العامة للتحقيقــات بوزارة 

الداخلية.
سادسا: 

إذا كان من يريد ترشــيح 
نفســه من رجــال اجليش أو 
الشــرطة، فعليــه أن يقدم ما 
يثبت انتهاء خدمته العسكرية 

عند تقدمي طلب الترشيح.

حددت شروط التسجيل و كيفية احلصول على الطلب و التنازل

(زين عالم) قاعة التسجيل في مدرسة خولة  

مدرسة خولة من اخلارج

مكاتب التسجيل وفق االشتراطات الصحية

االنتخــاب عن ثالثني ســنة 
ميالدية.

٤ ـ أن يجيد قراءة اللغة 
العربية وكتابتها.

٥ ـ أال يكــون قــد ســبق 
احلكــم عليه بعقوبة جناية 
أو في جرمية مخلة بالشرف 
أو باألمانة ما لم يكن قد رد 
إليه اعتباره، كما يحرم من 
االنتخابات كل من أُدين بحكم 
نهائي في جرمية املساس بـ:

أ ـ الذات اإللهية.
ب ـ األنبياء.

ج - الذات األميرية.
(م٢/ انتخابات) 

ثانيا: كيفية احلصول على طلب 
الترشيح وتقدميه

١ـ  يتقدم طالب الترشيح 
إلى مدرسة خولة املشتركة 
الكائنــة مبنطقــة  للبنــات 
الشويخ السكنية ـ قطعة ٢ 
ـ بالقــرب من إدارة شــؤون 
االنتخابات، وذلك من الساعة 

تنظيم الدخول واخلروج  جانب من قاعة التسجيل

استعدادات فنية شعار االنتخابات

٢٥ تكليفًا للجان البرملانية في دور االنعقاد الرابع
وافق مجلس األمة خالل دور االنعقاد 
العــادي الرابع من الفصل التشــريعي 
اخلامس عشــر علــى ٢٥ تكليفا للجان 
البرملانية منها ٢٠ تكليفا للجان الدائمة 
مبعدل ٨٣٪ و٥ تكليفات للجان املؤقتة 

مبعدل ١٧٪.
توزعت تكليفــات اللجان البرملانية 
في الفصل اخلامس عشر، حيث أصدر 
املجلس ٣٥ تكليفا في دور االنعقاد األول 
و١٩ في دور االنعقاد الثاني و٣٢ في دور 

االنعقاد الثالث.
وتشــمل تكليفــات املجلــس للجان 
البرملانية اجلانبني الرقابي والتشريعي 
سواء بالتحقيق في بعض املوضوعات 
أو دراســتها، وكذلك دراســة اقتراحات 
ومشروعات قوانني واعداد تقارير بشأنها، 

وذلك على النحو التالي:
اللجنة الصحية (٦ تكليفات)

٭ جلســة ١٢ نوفمبــر ٢٠١٩: إعــادة 
تكليــف اللجنة بإعــداد تقرير عن مدى 
سالمة استخدام خدمة شبكات االتصال 
اجلديدة G٥ ومدى توافر وضمان الصحة 
العامة للمواطنني واملقيمني وسالمة البيئة 
بسبب اســتخدام تلك الشبكات على ان 
تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خالل 
ثالثة أشهر من تاريخ املوافقة على الطلب.

٭ جلسة ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩: التحقيق 
فــي حــوادث وفــاة الطفــل عبدالعزيز 
الرشــيدي وحنان العدواني في عيادات 
األسنان واحلاالت املماثلة ومدى االلتزام 
بجــودة اخلدمــات الطبيــة والعنايــة 

اإلنسانية بوزارة الصحة.
٭ جلســة ١٩ فبرايــر ٢٠٢٠: تكليف 
اللجنــة بإعداد تقريــر تكميلي بتعديل 
قانون العمل األهلي في ضوء التعديالت 

التي ستقدم من احلكومة.
٭ جلســة ١٦ يونيــو ٢٠٢٠: تكليف 
اللجنــة مبتابعة اإلجــراءات احلكومية 
حلل قضية الكويتيني بال رواتب وتقدمي 

تقرير بذلك ملجلس األمة.
٭ جلسة ٤ أغســطس ٢٠٢٠: إحالة 
التشــريعية  الشــؤون  تقريــر جلنــة 
والقانونية رقم ٢٠ عن االقتراح بقانون 
املرفق بشــأن تعديل قانــون العمل في 
قطاع األعمال النفطية، لالختصاص وفقا 

للمادة ٥٨ من الالئحة الداخلية.
٭ جلسة ١ سبتمبر ٢٠٢٠: بحث عدم 
تطبيق قانون العمل بالقطاع النفطي رقم 
٢٨ لسنة ١٩٦٩ على العاملني الكويتيني 
بالقطاع النفطــي اخلاص ورفع تقرير 

بهذا الشأن إلى مجلس األمة.
جلنة املرافق العامة (٤ تكليفات)

٭ جلسة ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩: التحقيق 
في اخلسائر التي يتعرض لها املزارعون 
الكويتيون واملعوقات التي تواجه املنتج 
النباتي الكويتي على أن تنجز تقريرها 

خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر.
٭ جلســة ١٦ يونيــو ٢٠٢٠: تكليف 
اللجنة بإعداد تقرير متكامل بشأن مدى 
توافر األمن الغذائي الزراعي واحليواني 
املنوط بالهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية على أن تقدم اللجنة 

تقريرها في هذا الشأن بفترة ال تتجاوز 
شهرا من تكليف املجلس لها.

٭ جلســة ١٦ يونيــو ٢٠٢٠: إعــادة 
تكليــف اللجنة بالتحقيق في موضوع 
خسائر املنتج النباتي الكويتي الستكمال 
عملها، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل 

نهاية دور االنعقاد احلالي.
٭ جلسة ٤ أغســطس ٢٠٢٠: إعادة 
تكليــف اللجنة بإعــداد تقرير متكامل 
بشأن مدى توافر األمن الغذائي الزراعي 
واحليواني، على أن تقدم تقريرها خالل 

شهرين.
اللجنة اخلارجية (٣ تكليفات)

٭ جلســة ١٢ نوفمبــر ٢٠١٩: إحالة 
مشروع القانون باملوافقة على االنضمام 
إلى اتفاقية تأســيس البنك اآلســيوي 

لالستثمار في البنية التحتية.
٭ تكليف اللجنة بدراســة عدد من 
املوضوعات وتقدمي تقرير بشــأنها إلى 

املجلس، وهي:
١ـ  متابعة قضايا املواطنني احملكومني 
بقضايــا خــارج الكويت ومــدى توافر 
الرعايــة القانونية لهــم من قبل وزارة 
اخلارجيــة الكويتية، ومــا قد يحتاجه 

بعضها من تدخل ديبلوماسي حللها.
٢ ـ متابعــة موضوع اخلدمات التي 
تقدمها البعثات الديبلوماسية للمواطنني 

باخلارج.
٣ـ  االستمرار في متابعة املستجدات 

على ملف قضايا النصب العقاري.
٤ ـ متابعــة اللجنة موضوع تعيني 

الكويتيــني فــي الوظائــف اإلدارية في 
البعثات الديبلوماسية باخلارج.

٭ جلســة ٩ ينايــر ٢٠٢٠: أحــال 
املجلس كل ما ورد في املضبطة بشــأن 
مناقشة اتفاقية تقسيم املنطقة احملايدة 
(املقســومة)، واتفاقية تقسيم املنطقة 
املغمورة احملاذية للمنطقة املقســومة 
بني الكويت واململكة العربية السعودية 
الشقيقة إلى جلنة الشؤون اخلارجية.

جلنة تنمية املوارد البشرية (٣ تكليفات)

٭ جلسة ١٦ يونيو ٢٠٢٠: إحالة جميع 
االقتراحــات برغبة وبقانــون املتعلقة 
مبوضوع التركيبة السكانية واملدرجة 
على جداول أعمال جلان أخرى لالرتباط.
٭ جلسة ٤ أغسطس ٢٠٢٠: تكليف 
اللجنــة بإعــداد تقرير بشــأن ضوابط 
وتقييــم القياديني فــي الدولة، على أن 
تقدم اللجنة تقريرها خالل مدة ال تتجاوز 
شهرا وقبل نهاية دور االنعقاد احلالي.

٭ جلســة ١٨ أغسطس ٢٠٢٠: إحالة 
االقتراح بقانون بتعديــل قانون إقامة 
األجانب إلى جلنة تنمية املوارد البشرية 
لالرتبــاط وفقا للمــادة ٩٩ من الالئحة 

الداخلية.
اللجنة املالية (تكليفان)

٭ جلســة ٤ فبرايــر ٢٠٢٠: إحالــة 
االقتراحني بقانونني بشأن تعديل بعض 
أحكام قانوني (الشــراكة بني القطاعني 
العــام واخلــاص، وتأســيس شــركات 
مساهمة حملطات الكهرباء وحتلية املياه) 

ان تقدم اللجنة املالية تقريرها بشأنهما 
إلى املجلس خالل شهرين.

٭ جلســة ١٩ فبراير ٢٠٢٠: تكليف 
اللجنة بتقدمي تقرير أو أكثر إلى املجلس 
كل شهرين (أو حسب الظرف الوبائي) 
حتى نهاية الفصل التشريعي، متضمنة 
متابعــة اللجنــة اإلجــراءات احلكومة 
في حماية االقتصــاد الوطني وإنعاش 
التجاريــة واالقتصاديــة  القطاعــات 

واخلدمية والصناعية املختلفة.
جلنة امليزانيات (تكليفان)

٭ جلسة ٥ فبراير ٢٠٢٠: إحالة تقرير 
ديوان احملاسبة بشأن فرز العسكريني 
لدى النواب على أن تقدم اللجنة تقريرها 

خالل شهرين.
٭ جلســة ١٩ فبراير ٢٠٢٠: تكليف 
اللجنة بتقدمي تقرير أو أكثر إلى املجلس 
كل شهرين (أو حسب الظرف الوبائي) 
حتى نهاية الفصل التشريعيو، متضمنة 
متابعة اللجنة اإلجراءات احلكومة في 
ترشيد اإلنفاق العام وحماية االستثمارات 
العامة والصناديق السيادية والتعديالت 
الالزمة على امليزانية العامة واحتياطيات 

الدولة.
جلنة الداخلية والدفاع (تكليفان)

٭ جلسة ٤ أغســطس ٢٠٢٠: إحالة 
االقتراحني بقانونــني املتعلقني برجال 
اإلطفاء إلى جلنة لالختصاص وفقا للمادة 

٥٨ من الالئحة الداخلية.
٭ جلســة ٩ ينايــر ٢٠٢٠: معاجلة 

قضية االنفالت املروري والوفيات الناجتة 
عنه وأحالها إلى جلنة الداخلية والدفاع 

إلعداد تقرير بشأنها خالل ٣ أشهر.
جلنة املرأة واألسرة (تكليف واحد)

٭ جلسة ٤ فبراير ٢٠٢٠: التحقيق في 
موضوع عدم التزام الوزارات والهيئات 
احلكومية بأولوية توظيف أوالد الكويتية 
ومساواة مواطني دول مجلس التعاون 
اخلليجي بالكويتيني في املزايا الوظيفية 
على ان تقدم اللجنة تقريرها خالل مدة 

أقصاها ثالثة أشهر.
اللجنة التعليمية (تكليف واحد)

٭ جلســة ١٨ فبراير ٢٠٢٠: دراســة 
موضوع حتميل امليزانية العامة للدولة 
أعباء مالية عن مشاريع تطويرية وعقود 
استشــارية تخــص تطويــر العمليــة 
التربويــة مــن دون حتقيــق أهدافهــا، 
والتحقق من مــدى توافق رأي اللجنة 
التعليمية مع القناعة التي انتهت إليها 
كل من جلنة امليزانيات وديوان احملاسبة 
في هذا الشــأن على أن تقــدم تقريرها 

خالل شهرين.
جلنة ذوي اإلعاقة (تكليف واحد)

٭ جلسة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠: تكليف 
جلنة شــؤون األشــخاص ذوي اإلعاقة 
ببحث قرار الهيئة العامة لشؤون اإلعاقة 
بوقف صرف معاشــات ملن جتاوز سن 
٦٥ عاما وتقدمي تقرير بذلك إلى املجلس 

خالل شهر.


