
فتح باب الترشيح النتخابات «البلدي ٢٠٢٢» اليوم
بداح العنزي

نشــرته  ملــا  تأكيــدًا 
«األنباء» ١٦ مارس املاضي 
تباشــر ادارة االنتخابــات 
في وزارة الداخلية صباح 
اليوم اســتقبال املرشحني 
النتخابــــات املجلــــــس 
البلــدي اجلديــــــد ٢٠٢٢ 
وملـــدة عشرة ايام حتى ٢٣ 
اجلاري، وذلك بعـــد نشر 
مرسوم الدعوة لالنتخابات 
اجلريـــــدة  فــي  امــس 
الرسمية، حيث ستـقـــــام 
االنتخابات يوم السبت ٢١ 

مايـــو اجلــــاري.
وجتدر اإلشــارة إلى أن 
اعداد الناخبني الذين يحق 
لهــم التصويــت فــي هذه 
االنتخابات بدوائر «البلدي» 
العشرة يبلغ ٦٠٢١٥٦ ناخبا 

وناخبة.
وحتتل الدائرة العاشرة 
الصباحية املرتبة األولى في 
اعداد الناخبني حيث تبلغ 
٩٤٦١٤ فيمــا جــاءت اعداد 
الناخبني في بقية الدوائر 

على النحو التالي:
٭ الدائرة األولى (الشرق) 

.١٧٨٢٠
٭ الدائرة الثانية (ضاحية 

عبداهللا السالم) ٢٦٩٥١.
٭ الدائرة الثالثة (الفيحاء) 

.٣٣٧٨٥
٭ الدائرة الرابعة (حولي) 

.٨٣٠١٨
٭ الدائرة اخلامسة 

(الساملية) ٣٩٥٨٨.
٭ الدائرة السادسة 

(ابرق خيطان) ٦٠١٥٠.
٭ الدائرة السابعة 
(العميرية) ٦٩٢٥٩.
٭ الدائرة الثامنة 

(الصليبخات) ٩٤٠٨١.
٭ الدائرة التاسعة 
(األحمدي) ٨٢٨٩٠.

وتشــهد هذه االنتخابات 

جرمية مخلة بالشــرف أو 
باألمانـــــة مـــــــا لم يكن 
قــد رد إليه اعتبــاره، كما 
يحرم مــــــن االنتخاب كل 
من أديــن بحكم نهائي في 
جرميــــة املســــاس بالذات 
اإللهية واألنبياء والــــذات 

األميرية.
احلصول على طلب الترشيح 

وتقدميه:

١ ـ يتقدم طالب الترشــيح 
الى ادارة شؤون االنتخابات 
فــي املقر الكائــن مبنطقة 
الســكنية (ب)  الشــويخ 
مقابــل اجلمعيــة، وذلــك 
اثناء فترة الدوام الرسمي 
الستالم طلب الترشيح الذي 
أعد لهذا الغرض مصطحبا 
معــه شــهادة اجلنســية 
املدنية  االصلية والبطاقة 
االصلية وعدد (٢) صورة 

شخصيـــة.

ترشيحه ملغى.
التنازل عن الترشيح

للمرشــح احلــق فــي 
التنازل عن الترشيح بطلب 
يقدمــه كتابــة الــى مخفر 
الشرطة الواقع مبقر الدائرة 
املرشح بها، وذلك في موعد 
اقصاه قبل ميعاد االنتخاب 

بسبعة ايام على االقل.
إذا كان من يريد ترشيح 

نفسه من الفئات اآلتية:
١ـ  متولو الوظائف العامة ال 
يجوز لهم ابتداء من اليوم 
التالي لقفل باب الترشيح 
حتى انتهاء عملية االنتخاب 
ممارسة أي اختصاص من 

اختصاصات وظيفتهم.
٢ـ  الوزراء ورجال القضاء، 
والنيابــة العامة، وأعضاء 
االدارة العامة للتحقيقات ال 
يجوز لهم ترشيح انفسهم 
إال إذا اســتقالوا مقدما من 

وظائفهم.
ـ رؤســاء جلــان قيــد   ٣
الناخبــني أو أعضاؤهم أو 
اقرباؤهم من الدرجة االولى 
ال يجوز لهم ترشيح انفسهم 
في دوائر عمل هذه اللجان 
ما لم يكونوا قد تنحوا عن 

االشتراك في أعمالها.
فعليــه يجــب مراعــاة 
أحكام املادة ٢٣ من القانون 
رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن 
انتخابــات اعضاء مجلس 
األمة والقوانني املعدلة له 
واملــادة ١٣/٣ مــن القانون 
رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠١ في شأن 
العامة للتحقيقات  االدارة 

بوزارة الداخلية.
إذا كان مــن  خامســا: 
يريد ترشــيح نفســه من 
رجال اجليش أو الشرطة، 
فعليــه ان يقـــــدم مــــــا 
يثبــــــت انتهاء خدمتــــه 
العسكرية عند تقدمي طلب 

الترشيــــح.

٢ ـ يتولى طالب الترشيح 
بنفســه كتابــة البيانــات 
الترشــيح  املبينــة بطلب 

وتوقيعه.
٣ ـ يدفع طالب الترشــيح 
مبلــغ التأمــني املنصوص 
عليه فــي املــادة (٢١) من 
القانــون رقم (٣٥ لســنة 
١٩٦٢) في شــأن انتخابات 
اعضــاء مجلــس االمــة، 
وقدره خمسون دينارا عن 
طريق الكي نت (kent) أو 
نقدا ويحصل على ايصال 

بالسداد.
٤ـ  يتوجه طالب الترشيح 
أثناء ساعات الدوام الرسمي 
خالل الفترة احملددة لفتح 
بــاب الترشــيح الى مخفر 
الواقــع مبقــر  الشــرطة 
الدائرة االنتخابيـــــة التي 
يريد ترشيـــــح نفسه فيها 
ليقــدم الطلب اليه وإن لم 
يتقــــدم للمخفـــر يعتبر 

٦٠٢١٥٦ ناخباً وناخبة يحق لهم التصويت بجميع الدوائر

صورة ضوئية عن خبر «األنباء» بتاريخ ١٦ مارس مرسوم الدعوة النتخابات املجلس البلدي

مشاركة ٣ أعضاء من املجلس 
البلدي احلالي وهم د. حسن 
كمال، عبداهللا احملري، فهيد 
املويزري إضافة إلى ان بعض 
الدوائر اصبحت واضحـــة 
وشــبه محســومة خاصــة 
بعد تزكية بعض القبائـــل 

ملرشحيهــــا.
مــن جانب آخر، حددت 
الداخليــة شــروط  وزارة 
الترشح لالنتخابات والتي 

تتضمن التالي:
١ـ  أن يكون كويتي اجلنسية 
بصفة أصلية وفقا للقانون.

٢ ـ أن يكون اســمه مدرجا 
في احد جداول االنتخاب.

ـ أال تقــل ســنة يــوم   ٣
االنتخاب عن ثالثني ســنة 

ميالدية.
٤ ـ أن يجيــد قــراءة اللغة 

العربية وكتابتها.
٥ـ  أال يكون قد سبق احلكم 
عليه بعقوبة جناية أو في 

ضوابط صرف البدل النقدي عن اإلجازات ملوظفي «البلدية»
أصدر مدير عام البلدية 
م.أحمد املنفوحي تعميما 
بشــأن ضوابط استحقاق 
وصرف البدل النقدي عن 
رصيد اإلجــازات الدورية 

أثناء اخلدمة.
وقــال املنفوحــي انــه 
مقتضيــات  علــى  بنــاء 
مصلحــة العمل وســرعة 
إمتــام إجــراءات صــرف 
البدل النقــدي عن رصيد 
اإلجــازات الدوريــة أثناء 
اخلدمة وفقا ملا جاء بقرار 
اخلدمــة املدنية ٢ لســنة 
٢٠٢٢ بشأن قواعد وشروط 
اســتحقاق وصرف البدل 
النقــدي وتنفيــذا ألحكام 
قرار مجلس اخلدمة املدنية 

بأفرع البلدية باحملافظات 
تعبئة البيانات املخصصة 
لهــا بالنمــوذج املرفق مع 
التدقيــق علــى البيانــات 
وإرفــاق صــورة من كرت 

مــع اعتماده مــن املوظف 
املختص ومن ثم إعداد قرار 
إداري مرفق بــه النموذج 
والســيرة الذاتيــة، ويتم 
التأكد من استيفاء الطلبات 
االســتحقاق  لضوابــط 

الـــواردة بالقرار.
قطــاع  علــى  رابعــا: 
التطوير والتدريب إضافة 
املوقــع  علــى  النمــوذج 
االلكتروني ونوجه املعنيني 
بضــرورة تنفيذ مــا جاء 
بالتعميم كال فيما يخصه، 
علما بأنه لن يتم استقبال 
أي منــاذج ما لــم تكن من 
خالل التراسل االلكتروني 
صادرة عن الوحدة اإلدارية 

التابع لها املوظف.

االجازات، على أن يتوافق 
مــا هـــــو وارد بالنظــم 
املتكاملة مع ما هـــو مسجل 
ويتحمــــــل  بالنمــوذج 
املوظــف املســئولية عــن 

صحة البيانات.
ثالثا: على إدارة شؤون 
املوظفني استقبال الكتب من 
الوحدات اإلدارية بالتراسل 
االلكتروني، وتقوم ابتداء 
مبراجعــة إدارة الشــؤون 
املالية لبيان عما إذا كان قد 
سبق أو لم يسبق للموظف 
صرف البدل النقدي ومن 
ثم فرز النماذج وحتويلها 
إلــى االقســام املختصــة 
تباعــا لتعبئــة النمــوذج 
وفق اختصاص كل قســم 

م.أحمد املنفوحي

على املوظــف الذي يرغب 
في صرف البدل النقدي من 
رصيد االجازات والوحدة 
اتبــاع اإلجراءات  اإلدارية 

التالية:
املوظــف  يقــوم  أوال: 
بتعبئــة النمــوذج املعــد 
لهذا الغـــــرض والتوقيع 
عليه مع اعتماد املسئـــول 

املباشــر.
ثانيــا: علــى كل وحدة 
إداريــة إرســال طلبــات 
الراغبــني في صرف البدل 
النقدي عن رصيد االجازات 
إدارة شــؤون  ومخاطبــة 
املوظفني من خالل التراسل 
االلكتروني، وتلتزم أقسام 
واإلداري  املالــي  الدعــم 

إصدار ١١٥١ 

رخصة إلكترونيًا 

بالفروانية
كشــفت إدارة العالقــات 
الكويت  العامة فــي بلديــة 
عن قيــام إدارة التراخيص 
الهندسية بفرع بلدية محافظة 
الفروانية بإصدار ١١٥١ رخصة 
حملــالت بنــاء علــى النظام 
اإللكترونــي اجلديــد خالل 
الفتــرة مــن ٢٠٢٢/٣/١ حتى 

.٢٠٢٢/٣/٣١
وفي هذا السياق، أوضح 
التراخيــص  إدارة  مديــر 
بلديــة  بفــرع  الهندســية 
احملافظة م.جهاد الفريح أن 
اإلدارة قامــت بالتعامــل مع 
إصــدار ٨٧٠ رخصة حملالت 
إلى جانب إصدار ٢٨١ رخصة 
بالنظام اإللكتروني اجلديد.
من جهة أخرى، في إطار 
املتواصلة لتطبيق  اجلهود 
القوانــني واللوائح البلدية، 
واحلفــــاظ على املظاهــــر 
اجلماليــــة في مختلـــــــف 
املناطــق، والتأكد من االلتزام 
باالشــتراطات الصحيـــــة 
وخاصــة املتعلقة مبكافحة 
ڤيروس كورونا، قام الفريق 
الرقابي بفرع بلدية محافظة 
الفروانية بجولة ميدانية على 
املجمعات التجارية مبنطقة 
أمــس  الفروانيــة أول مــن 
أسفرت عن حترير ٧ مخالفات 
إعالن تنوعت ما بني إضافة 
إعالن وعدم جتديد رخصة 
االعالن واستغالل مساحات.

الرندي استقبل املهنئني بالشهر الفضيل

أقام عضو املجلس البلدي م.عبدالسالم 
الرندي حفال الســتقبال املهنئني بشــهر 
رمضان املبارك وافتتاح ديوانه في منطقة 
الشــامية، حيــث تلقى التهاني بالشــهر 
الفضيل من احلضور الذي جمع عددا من 
النواب وأعضاء «البلدي» والديبلوماسيني 

والشخصيات العامة.
ودعــا الرندي املولى عز وجل ان يعيد 
الشهر الكرمي على الكويت واألمتني العربية 
واإلســالمية باخليــر واليمــن والبركات، 
ويحفظ على البالد أمنها واستقرارها في 

ظل القيادة السياسية احلكيمة.

امللحق العسكري البريطاني مهنئا

أنس الصالح يقدم التهاني

عدد من الديبلوماسيني خالل احلفل

أسامة الشاهني وشايع الشايع وبدر املال ود.حسن كمال ومشعل احلمضان يهنئون م.عبدالسالم الرندي (متني غوزال)
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إعداد: بداح العنزي

انتخابـــات 
املجلس البلدي ٢٠٢٢

التسجيل يستمر حتى ٢٣ أبريل اجلاري واالقتراع يوم السبت ٢١ مايو


