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الغامن يهنئ نظراءه في البحرين 
وكازاخستان وبوتان باألعياد الوطنية

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أمس 
ببرقيتي تهنئة إلى رئيســة مجلس النواب في 
مملكة البحرين فوزية بنت عبداهللا زينل، وإلى 
رئيس مجلس الشورى على بن صالح الصالح، 
وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدهما. كما بعث 
الغامن ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس النواب 
في جمهورية كازاخســتان نورالن بجماتولني 
ورئيس مجلس الشــيوخ مولني أشيمباييف، 

وذلك مبناسبة العيد الوطني لبالدهما.
وبعث الغامن ببرقيتي تهنئة إلى رئيس املجلس 
الوطني في مملكة بوتان تاشي دورجي ورئيس 
اجلمعية الوطنية وانغتشو نامغيل وذلك مبناسبة 

مرزوق الغامنالعيد الوطني لبلدهما.

عبدالكرمي الكندري يقترح تعديل آلية التصويت 
على مناصب مكتب املجلس لتكون علنية

أعلن النائب د.عبدالكرمي 
الكندري عن تقدميه اقتراحا 
بقانون بشأن تعديل قانون 
رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن 
الداخليــة ملجلس  الالئحــة 
األمة والقوانــني املعدلة له، 
بتعديل آلية التصويت على 
منصب رئيس املجلس ونائبه 
وأعضاء مكتب املجلس لتكون 
بالتصويــت العلني بالنداء 

باالسم.
 ونــص االقتراح على ما 

يلي:
مــادة أولى: يضــاف إلى 
نص املادة (٢٨) من القانون 
فقرة جديدة «على أن يكون 
االنتخاب بطريق التصويت 
العلنــي عــن طريــق النداء 

باالسم».
مــادة ثانيــة: يســتبدل 

تتحقق هــذه األغلبية أعيد 
الثانيــة  االنتخــاب للمــرة 
ويكون الفوز فيها باألغلبية 
اثنان  النسبية فإن تساوى 
أو أكثر في هذه األغلبية مت 

اختيار أحدهما بالقرعة».
مــادة ثالثــة: يلغــى كل 
حكــم يتعارض مــع أحكام 
هذا القانون. ونصت املذكرة 

االيضاحية على ما يلي:
أثبتت املمارسات البرملانية 
بــأن التصويت العلني على 
منصب رئيس مجلس األمة 
هو الطريــق الفعلي لبداية 
واضحــة وشــفافة ونزيهة 

للعمل البرملاني.
فعندمــا يتمتــع رئيس 
األمــة بعــدد مــن  مجلــس 
الصالحيات التي متكنه من 
إدارة املجلــس والتأثير في 

التصويت كذلك ملنصب نائب 
الرئيس ومكتب املجلس حتى 
تنســجم آلية التصويت مع 

باقي املناصب.
األولــى  املــادة  نصــت 
مــن االقتــراح بإضافة فقرة 
جديدة للمادة ٢٨ من الالئحة 
الداخلية التي خلت من حتديد 
آلية رئيس املجلس ونائبه 
حيــث يتــم العمــل باآللية 
التي نصــت عليها املادة ٣٥ 
من الالئحة الداخلية والتي 
تنظم طريقة انتخاب مكتب 
املجلس. وجاءت املادة الثانية 
باالقتراح باستبدال نص املادة 
٣٥ بالكامل لكي تتساوى آلية 
التصويت بني جميع مناصب 

مكتب املجلس.
أمــا املــادة الثالثــة مــن 
االقتراح فهي مادة تنفيذية.

توجيهاتــه، صار لزاما على 
األمة التي تنتخب أعضاءها 
أن متارس رقابة الرأي العام 
على ممثليها من خالل معرفة 
تصويتهــم فــي انتخابــات 

الرئاسة.
وملا كانت احلكومة التي 
متتلك ثقال تصويتيا برملانيا 
أحــد أســباب الترجيح في 
انتخابــات الرئاســة أصبح 
من باب املراقبــة البرملانية 
أن يعرف جميع األعضاء ملن 
ستصوت أو قد تكون العلنية 
ســببا في إحراجها ومن ثم 
بقاؤها على احلياد بحيث ال 
تدخل في شأن شعبي صرف 
يتمثل فــي اختيــار رئيس 

السلطة التشريعية.
جاء هذا االقتراح بقانون 
علــى  العلنيــة  ليضفــي 

يتم االنتخاب ملناصب مكتب املجلس بالتتابع وبطريق االقتراع العلني عن طريق النداء باالسم وباألغلبية املطلقة

د.عبدالكرمي الكندري

نص املادة (٣٥) من القانون 
بالنص التالي:

«يتــم االنتخاب ملناصب 
بالتتابــع  مكتــب املجلــس 
وبطريــق االقتــراع العلني 
عــن طريــق النداء باالســم 
وباألغلبيــة املطلقة، فإذا لم 

احلمد لتشكيل كتلة برملانية موحدة 
االجتاه والرؤى لوضع األولويات الشعبوية

دعا النائب م.أحمد احلمد 
إلى تشــكيل كتلــة برملانية 
وازنــة ومنســجمة ومتفقة 
حول األولويات الشعبية التي 
طال انتظارها من قبل املواطن 
الكويتي بعد كثير من املعاناة 
والصبر، مؤكدا ان هذه الكتلة 
مفتوحة لكل النواب الراغبني 
في تقدمي ما لديهم من خبرة 
وكفاءة ورغبة لتلبية مطالب 
الشعب الكويتي الذي انتخبهم 
واختارهم ليكونوا ممثلني له 

حتت قبة عبداهللا السالم.

وأضــاف احلمــد ان هذه 
الكتلة يجب أن تبتعد كل البعد 
عن املناحرات والشخصانية 
وتصفية احلســابات، حيث 
إن مجلــس األمة ليس مكانا 
لتصفية احلســابات من هذا 
املســؤول أو ذاك أو مــن هذا 
النائب او ذاك حتى ال يضيع 
الوقــت واجلهد الــذي يجب 
أن ينصب بشــكل كامل على 
الكويتــي  الشــعب  مطالــب 
ورغباتــه وتقــدمي أفضــل 

اخلدمات له.

الذين يجــب أن يردوا هذه 
الثقة الغالية بالعمل واإلجناز 

بأسرع وقت ممكن.
وختــم احلمد آمال أن يتم 
تشكيل هذه الكتلة البرملانية 
لتكون أداة ضغــط إيجابية 
علــى كل من قرارات املجلس 
وجلساته وعلى احلكومة في 
رقابة التنفيذ، مؤكدا ان مثل 
هذه الكتلة ســوف تســتمد 
قوتها وحيويتها من الشعب 
اوال وأخيرا على املدى القريب 

والبعيد أيضا.

كما بني احلمد أن الكتلة 
البرملانية املنشودة يجب أن 
الشــعبية  تضع األولويات 
وتصنفهــا حســب أهميتها 
التنفيــذ  آليــات  وتضــع 
لتحقيقهــا ومتريرهــا على 
البرملانــي مــن  املســتوى 
التشــريع أوال ثــم  حيــث 
علــى املســتوى احلكومــي 
من حيــث الرقابة الصارمة 
على التنفيذ، مشددا على أن 
املواطن الكويتي وضع ثقته 
الكاملة في األعضاء املنتخبني 

لتكون أداة ضغط إيجابية على كل من قرارات املجلس وجلساته وعلى احلكومة

م.أحمد احلمد

رئيس البرملان العربي يهنئ الغامن 
بإعادة انتخابه رئيسًا ملجلس األمة

   القاهرة - هناء السيد 

هنــأ رئيــس البرملــان 
العربي عادل بن عبدالرحمن 
الغامن  العســومي مرزوق 
مبناســبة  إعــادة انتخابه 
رئيســا ملجلــس األمة في 
الكويت، معبرا عن خالص 
التهاني وعظيم التبريكات 
له على الثقة الكبيرة التي 
 حظي بها من نواب الشعب 
الكويتي الشقيق، ومتمنيًا 
لــه التوفيق والســداد في 

مهامه اجلديــدة خدمًة للشــعب الكويتي 
الشــقيق.     وأكد العسومي حرص البرملان 

العربي على تعزيز وترسيخ 
عالقات التنسيق  والتعاون 
بني البرملان العربي ومجلس 
األمــة بالكويــت واالرتقاء 
بهــا إلى أعلى املســتويات 
خدمة لقضايا األمة العربية 
وحتقيقا  لتطلعات شعبها 

في العيش الكرمي. 
البرملان  وعبر رئيــس 
العربي عن متنياته الطيبة 
الكويتي الشقيق  للشعب 
باألمــن واألمــان والتقدم 
واالزدهــار في ظل القيادة 
 احلكيمة لصاحب الســمو األمير الشــيخ 

نواف األحمد حفظه اهللا ورعاه. 

مصدر لـ «األنباء»: ٤ طعون انتخابية
 أمام «الدستورية» حتى اآلن

عبدالكرمي أحمد

كشــف مصــدر قضائــي أن احملكمــة 
الدستورية تلقت أربعة طعون بانتخابات 
مجلس األمة ٢٠٢٠ التي أجريت في اخلامس 
من ديســمبر اجلــاري. وأوضــح املصدر 
لـ«األنباء» أن املرشــح حامد البذالي طعن 
بنتيجة انتخابات الدائرة الثانية، مطالبا 
بإعادة فرز وجتميع الصناديق وإعالن فوزه 

وفق العدد الصحيح لألصوات.

وأشار إلى أن املرشحني ماجد املطيري 
وفيصــل الكنــدري طعنا أيضــا بنتيجة 
االنتخابات في الدائرة االنتخابية اخلامسة، 
مطالبني بإعــادة فرز وجتميــع األصوات 

وإعالن فوزهما وفق عددها الصحيح.
ولفــت إلــى أن الطعــن الرابــع أقامــه 
املرشــح احملامي يوسف احمليش، وطالب 
فيه ببطالن العملية االنتخابية برمتها في 
الدوائر اخلمس لعدم عرض مرسوم الدعوة 

لالنتخابات أمام مجلس األمة.

العتيبي: خطاب سمو األمير 
مفتاح لعمل شامل لإلصالح

آالء خليفة

أكد رئيس مجلس إدارة 
جمعية النزاهــة الوطنية 
الكويتيــة احملامــي محمد 
ذعــار العتيبي، أن خطاب 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد خالل افتتاح 
االنعقاد هــو مفتاح لعمل 
شــامل لبرنامــج اإلصالح 
التي  مبختلــف املجــاالت 
تتطلب حتمل املســؤولية 

من اجلميع.
وأضاف أن خطاب سموه المس قضايا 
عديدة تهم املواطن، خاصة في ظل تداعيات 
جائحة كورونا (كوفيد- ١٩)، وتعزيز دور 
املواطن في بناء مؤسسات الدولة من خالل 

رؤية واضحة وشاملة.
وأردف العتيبي ان تناول خطاب صاحب 
الســمو األميــر من خــالل العمــل ببرامج 

الــذي يقودنــا  اإلصــالح 
للتنمية املستدامة يستوجب 
علينا جميعــا العمل على 
هذا النهج ويهذه السياسة 
التي تأخذنــا جميعا نحو 
التقدم واالزدهار مبختلف 

املجاالت.
مــن جانــب آخــر، قال 
العتيبي ان خطاب احلكومة 
ممثلة برئيسها سمو الشيخ 
صباح اخلالــد، والذي أكد 
وضعــت  احلكومــة  ان 
تصــورا لتحقيق اإلصالح 
ومحاربــة الفســاد ودفع عمليــة التنمية 
والتطوير االداري للدولة، هو محل تقدير 
ويعكس التوجه الذي تعمل به احلكومة، 
مما يســتوجب علينا جميعا مبؤسســات 
املجتمع املدني أن ندعمه ونكون جزءا من 
هذا االجتاه لكي ننعم مبجتمع واع ومحارب 

لكل صور الفساد.

وضع احلكومة تصوراً حملاربة الفساد يتطلب منا جميعاً التكاتف ودعمه

عالم الكندري: عملية االقتراع على رئاسة املجلس ّمتت 
بشكل شفاف وعلني وأمام بّث مباشر على شاشات التلفزيون

أصدر أمني عام مجلس األمة عالم الكندري بيانا ردا 
على ما أثير في بعض مواقع التواصل االجتماعي من لغط 
ومالبسات حول دور األمانة العامة للمجلس في انتخابات 

رئاسة املجلس هذا نصه:
ردا على ما أثير في بعض مواقع التواصل االجتماعي 
من لغط ومالبسات حول دور األمانة العامة للمجلس في 
انتخابات رئاسة املجلس، أود أن أوضح وبشكل ال لبس 

فيه النقاط التالية:
٭ أوال: عملية االقتراع، بدءا من توزيع أوراق االقتراع 

على اعضاء املجلس مرورا بآلية التصويت وانتهاء بعملية 
العد والفرز واالعالن بإشراف نائبني فاضلني، متت بشكل 
شفاف وعلني وأمام بث مباشر على شاشات التلفزيون 

وكاميرات الصحافة.
٭ ثانيا: األمانة العامة وكعادتها في كل عمليات التصويت، 
ال توزع على االعضاء أوراقا مختومة مسبقا، بل تكون 
الورقة غيــر مختومة ومن ثم تختم أمام عضو املجلس 
وتســلم اليه، ويذهب النائب او الوزير بنفسه ويقترع 
بشــكل سري ومن ثم يقوم العضو بنفسه بطي ورقته 

ووضعها في صندوق شــفاف، اي ان األمانة العامة ال 
تقوم بأي دور عن العضو في عملية االقتراع، مبا فيها 

وضع الورقة في الصندوق.
٭ ثالثا: عملية فرز األصوات تتم بشــكل علني وأمام 
الرأي العام وبوجود نائبــني فاضلني، هما من يقومان 
بإخراج األوراق وترتيبها ومن ثم قراءتها بشــكل علني 
والتأكد مع رئيس الســن من عددها ومطابقتها لشروط 
صحة الورقة ومن ثم عدها مرة أخرى زيادة في التأكد.

٭ رابعا: ادلى النائب الفاضل فايز غنام اجلمهور امس 

بتصريــح اكد فيه ان كل أوراق االقتراع كانت مختومة 
وهذا أيضا مثبت في النقل التلفزيوني املباشر.

٭ خامسا: أما بشأن قيام اعضاء قاموا بالتصوير اثناء 
عملية االقتراع، او ببث صور اقتراع صحيحة او مزيفة 
في وسائل التواصل االجتماعي، فهذا شأن يخص االعضاء 
الذين قاموا بذلك، وليس لألمانة العامة عالقة بهذا االمر 
ال من قريب وال بعيد. وختامــا، فإنني أؤكد ان األمانة 
العامة، كجهة ادارية تنظيمية، تقوم فقط بتنظيم عملية 
االقتراع بإشراف من رئيس السن، وبشكل شفاف وأمني.

أصدر بياناً رداً على ما أثير في بعض مواقع التواصل االجتماعي من لغط ومالبسات حول دور األمانة العامة للمجلس في انتخابات الرئاسة

عالم الكندري

عملية فرز األصوات تتم بشكل علني وأمام الرأي العام وبوجود نائبني يقومان بإخراج األوراق وترتيبها ومن ثم قراءتها بشكل علني والتأكد مع رئيس السن من عددها

أحدها حول بطالن العملية االنتخابية برمتها

بــارك مرشــح الدائرة اخلامســة 
النتخابات مجلس األمة احملامي أحمد 
البدّيح جلميع النواب الذين نالوا ثقة 
الشعب الوفي عموما، وخصوصا نواب 
الدائرة اخلامسة، متمنيا لهم التوفيق 
في أداء دورهم الرقابي والتشــريعي 
على أكمل وجــه وان يفوا بوعودهم 
وعهودهم التي قدموها خالل حمالتهم 
االنتخابية للناس، السيما أننا نشهد 
عهدا جديدا وتغييرا كبيرا البد أن يشهد 
ابناء شعبنا نتائجه اجنازات تشريعية 

ومشاريع تنموية على أرض الواقع.
وأشــاد مرشــح الدائرة اخلامسة 
النتخابات مجلس األمة احملامي أحمد 
البدّيــح باإلقبال الكبير من الناخبني 
ومــن جميــع األعمار رجاال ونســاء 
وشبابا استطاعوا أن يثبتوا وجودهم 
ويوصلوا رسالتهم الهادفة للتغيير 
بعد أن ملوا كثرة الوعود وما شهدوه 
من فســاد مالــي واداري طال معظم 

اجلهات.
ودعــا مرشــح الدائرة اخلامســة 

النتخابــات مجلــس األمــة احملامــي 
أحمد البدّيح إلــى أن يكون التعاون 
بني السلطتني بناء وإيجابيا من دون 
أي تشابك أو طغيان من احداهما على 
االخرى، وان يؤدي اجلميع واجباتهم 
ودورهم وفق الدســتور ومبا يحقق 
تطلعــات املواطنــني وآمالهم، وإيالء 

املشروعات التنموية األولوية.
داعيــا اهللا تعالــى لهــم باخليــر 
والتوفيق وأن يســدد خطاهم ملا فيه 

أحمد البديّحخدمة ومصلحة البالد والعباد.

البدّيح: مستمرون بالعمل ألجل الكويت وأهلها
ونتمنى التوفيق للنواب بأداء دورهم التشريعي والرقابي

شكر جميع أهالي الدائرة اخلامسة على ثقتهم الغالية

ملا كانت احلكومة التي متتلك ثقًال تصويتيًا برملانيًا أحد أسباب الترجيح في انتخابات الرئاسة أصبح من باب املراقبة 
البرملانية أن يعرف جميع األعضاء ملن ستصوت  أو قد تكون العلنية سببًا في إحراجها ومن ثم بقاؤها على احلياد

الكتلة مفتوحة لكل النواب الراغبني في تقدمي ما لديهم من خبرة وكفاءة ورغبة لتلبية مطالب الشعب الكويتي
 الذي انتخبهم واختارهم ليكونوا ممثلني له مع ضرورة االبتعاد عن املناحرات والشخصانية وتصفية احلسابات

نطالب بأن يكون التعاون بني السلطتني بناء وإيجابيًا من دون أي تشابك أو طغيان من سلطة على األخرى

احملامي محمد ذعار العتيبي

عادل العسومي


