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مبارك العرو: مرسوم «البطاقة املدنية» خطوة باالجتاه الصحيح
خالد الشطي: اخلطاب السامي وضع اليد على اجلرح وعالج اخللل

بدر السهيل

تقــدم ١٦ مرشــحا بينهــم 
مرشــحة واحدة أمس السبت 
إلى إدارة شــؤون االنتخابات 
الداخليــة  لــوزارة  التابعــة 
بطلبات الترشــح فــي اليوم 
السادس من فتح باب الترشح 
النتخابات مجلس األمة للفصل 
التشريعي الـ ١٧ املقرر عقدها 
في التاســع والعشــرين من 
ســبتمبر اجلــاري، ليصــل 
إجمالــي املرشــحني في األيام 
الستة األولى إلى ٢٩٠ مرشحا 
ومرشــحة (مع تنازل مرشح 
واحد) ليصبح (صافي) عدد 
املرشــحني ٢٨٩، حيــث بلــغ 
إجمالي عدد املرشحني الذكور 
في اليوم السادس ١٥ مرشحا، 
فيما بلغ إجمالي عدد املرشحات 

اإلناث مرشحة واحدة.
وبلــغ إجمالي عدد الذكور 
املرشــحني حتى نهاية اليوم 
اخلامس ٢٧١ مرشحا فيما بلغ 

عدد املرشحات ١٨ سيدة.
ولم يتقدم أي مرشــح في 
الدائرة األولى ليصبح إجمالي 
املرشــحني فيها حتــى نهاية 
اليوم السادس ٤٠ مرشحا من 
بيهم مرشحة واحدة، فيما تقدم 
مرشــحان في الدائرة الثانية 
ليصبــح إجمالي املرشــحني 
فيها ٥٢ مرشــحا ومرشــحة 
من بينهم ٥ سيدات، في حني 
تقدم ٤ مرشــحني في الدائرة 
الثالثة اليوم السادس، ليصبح 
إجمالي املرشحني في الدائرة 
حتى انتهاء اليوم السادس ٤٣
مرشحا ومرشحة من بينهم ٧
مرشحات، وتقدم ٣ مرشحني 
في الدائرة الرابعة من بينهم 
مرشحة واحدة ليصبح إجمالي 
املرشحني ٧٥ مرشحا ومرشحة 
من بينهــم ٤ مرشــحات، أما 
الدائرة اخلامسة، فتقدم بأوراق 
ترشحه في اليوم السادس ٦
مرشــحني، ليصبــح إجمالي 
املرشــحني في الدائرة ٧٩ من 

بينهم مرشحة واحدة فقط.
وأصبــح إجمالــي عــدد 
املرشحني في الدوائر اخلمس 
٢٨٩ مرشــحا ومرشــحة من 
بينهم ١٨ ســيدة بعــد تنازل 
مرشح واحد في الدائرة األولى.
وكان مــن أبرز من تقدموا 
بأوراق ترشحهم في اليومني 
اخلامــس والســادس النواب 
الشــطي  خالــد  الســابقون 
العنــزي وســعد  ود.خالــد 

اخلنفور ومبارك العرو.
شــؤون  إدارة  وكانــت 
االنتخابــات التابعــة لوزارة 
الداخلية افتتحت في الساعة 
الســابعة والنصــف من يوم 
االثنني ٢٩ أغســطس اجلاري 
باب الترشح النتخابات أعضاء 
مجلــس األمــة فــي الفصــل 
التشــريعي الـ ١٧ (أمة ٢٠٢٢) 
ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام 
الرسمي ليوم األربعاء املوافق 
السابع من سبتمبر اجلاري.

حسن االختيار

وقال مرشح الدائرة الثانية 
بدر نشمي العنزي إن الشعب 
هو مصدر السلطات وأنا على 
يقني أنه سيحسن االختيار في 
انتخابــات ٢٠٢٢ حفاظا على 

مستقبل الكويت.
وأضاف أن املنافســة حق 
للجميع في هــذه االنتخابات 
ونتطلع الى التشريع واإلجناز 

املقيت املفتعل. وأكد العنزي 
أنه ســيبقى الصوت الوطني 
املعبر الذي وهب نفسه للوطن 

واحلقيقة والتجرد. 
االهتمام بالشباب

بدوره، أكد مرشح الدائرة 
العبــكل أن  الثالثــة معجــل 
الكويتــي يعيــش  املواطــن 
حتديــات كبيرة حتتــاج إلى 
حسن االختيار بعدما زاد الوعي 

لدى املواطن الكويتي.
وأضاف أن املمارسات التي 
تابعها الشعب الكويتي خالل 
السنتني االخيرتني ورصدها 

دفعتني إلى الترشح.
وبني ان الشــعب وجد أن 
االمور التي عاشــها أوصلته 
حلالة االحباط مما يتطلب منا 
جهدا مضاعفــا للوصول الى 

وضع مثالي.
واعتبــر أن عضو مجلس 
األمــة عليــه دور كبيــر فــي 
التشــريع لســد الفجوة التي 
نعاني من وجودها ولهذا نقول 
نعم لكويت جديدة مستدامة 
من خالل التركيز على الشباب 

كونهم عماد املستقبل.
محاسبة اجلميع

من جانبه، أشــاد مرشــح 
الدائــرة اخلامســة د.أحمــد 
باخلطـــــــاب  الرشــيدي 
التاريخي الذي جاء انعكاسا 
واســتجابة لنــزع مالحظات 

املرحلة السابقة.
وقــال الرشــيدي «تعديل 
اجلــداول االنتخابية وضعت 
النقــاط على احلــروف ومنع 
التالعب بالتصويت أو التحايل 
من قبل البعض»، موضحا أن 
«املرحلــة القادمة ترتكز على 
محاربة الفســاد ومحاسبتهم 
دون اســتثناء فــال فــرق بني 
شيخ أو تاجر أو متنفذ يجب 
ان يحاسب اجلميع لكيال نعود 

الى املربع األول».
برنامج عمل واقعي

مــن جهتــه، قال مرشــح 
الدائرة الثالثة صالح الهاشم 
«من حقنــا أن نطالب رئيس 
احلكومة القادم بحسن اختيار 
الوزراء وان تلتزم احلكومــــة 
بتقديـــــم خطـــــة عمل تبني 
الالزمــة والفتــرة  امليزانيــة 
لتنفيــذ  الالزمــة  الزمنيــة 
املشــاريع التي يتطلــع إليها 

الشعب الكويتي.
وتابع: وأمتنى على رئيس 
الوزراء تشــكيل فريق يجمع 
جميــع اجلهــات الرقابية في 
العمــل  لتنســيق  الدولــة 

والوصول إلى إجنازات.
وطالب بالعمل على سرعة 
اســترداد األموال املســروقة 
بعدما صدرت أحكام نهائية ضد 

سرقة الناقالت والتأمينات.
الكويت دائرة واحدة

من جانبها، أكدت مرشحة 
الدائرة الرابعة أنوار القحطاني 
أن املجلس السابق لم يقدم أي 
إجنــاز وبناء عليــه علينا أن 

نحسن االختيار.
احلكومـــــــة  وطالبــت 
بااللتفات إلــى مطالب املرأة 
الكويتية والعمل على حتقيق 
كل احتياجاتها وال ميكــــــن 
أن تقيـــــم املــرأة الكويتية 
بحجابها فكيــــف تلزم املرأة 
لدخــول الســلك العســكري 

١٦ مرشحاً ومرشحة حصيلة اليوم السادس من فتح باب التسجيل من بينهم امرأة بإجمالي ٢٨٩ بعد تنازل واحد

د. خالد الشطي

وتابع: نحن أصحاب ثقافات 
ويجب أن نغير النهج السابق 
مــن أجــل مصلحــة الكويت 
وعلينــا أال نعــود إلــى زمن 

الرجعية والتنابز باأللقاب.
مــن جهتــه، قال مرشــح 
الدائرة الثانية النائب السابق 
د.خالد عايد العنزي إن الكويت 
عاشت بكل أطيافها حالة من 

االقتراع خاصــة الذين كانت 
مواقفهم مكشــوفة وواضحة 
ضد مصلحة الكويت وأهلها.

وأضــاف: نريد ان ننهض 
بالكويــت الــى مرحلة أفضل 
االصالحــات  وســأتبنى 
واالقتصاديــة  السياســية 
واالجتماعيــة لكــي نتقــدم 
بالكويت إلى أفضل املستويات. 

الوثوق والتسلم املطلق أمام 
خطاب والــد اجلميع صاحب 
السمو والذي جاء على لسان 
ســمو ولــي العهــد، حفظهما 
اهللا ورعاهما، مؤكدا أنه كان 
خطابــا اســتثنائيا لم يجعل 
مجــاال للتأويل أو التفســير، 
مما حملنا كمصدر للسلطات 
جميعــا اإلذعــان واإلصغــاء 

ولهذا ال بد أن نشرع محاسبة 
ومخاصمة القضاء.
تغيير النهج

مــن جهته، طالب مرشــح 
الدائرة االنتخابية اخلامســة 
ناصــر الكنــدري جميع أهل 
الكويت مبعاقبة بعض النواب 
الســابقني من خالل صناديق 

للتوجيهات الســامية لرســم 
مالمح املرحلة املقبلة.

وأضاف العنزي أن اخلطاب 
جــاء على اثــر الفتــور الذي 
طغــى وأثر علــى ديناميكية 
التشريع والتنفيذ، مما خلق 
تعاطيــا مذمومــا يتنافى مع 
ثقافــة وشــرف اخلصومــة 
حتى زادت فجــوات الصراع 

ألن الشــعب الكويتي هو من 
دفع ثمن اخلمس عشرة السنة 

املاضية. 
وأكد أن األخ أحمد السعدون 
هو من تتفق عليه كل األطراف 
فــي انتخابات الرئاســة ألنه 
يحترمهــا وعمل وفق أطرها، 
مضيفــا أن احلكومــة أبــدت 
تعاونها خالل املرحلة القادمة 

سعود السهليبدر العنزي

محمد العجميناصر الكندري حسن ابراهيم رشيد العتيبيمحمد املري انوار القحطاني

مبارك العرو

بدر العنزي: الشـعب هـو مصدر السـلطات وعلى يقني أنه سيحسـن االختيار فـي انتخابات
سعود السهلي: الكويت اليوم مقبلة على مرحلة مفصلية في تاريخها وحتتاج إلى تضافر جميع اجلهودأنوار القحطاني: أطالب احلكومة بااللتفات إلى مطالب املرأة الكويتية وحتقيق كل احتياجاتها

ناصر الكندري: سأتبنى اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية لكي نتقدم بالكويت 

أحمد احلمد: آمل أن تشهد املرحلة املقبلة تصحيحًا للعالقة
بني السلطتني واجلنوح للتعاون املنشود لتحقيق التطلعات

قال مرشح الدائرة الثانية النتخابات 
مجلس األمة والنائب السابق م.أحمد احلمد 
إن اخلطاب السياسي في كثير من األحيان 
خالل املرحلة السابقة كان إقصائيا وفي 
أحيان أخرى حمل لبسا كبيرا، موضحا 
كمثال على ذلك أن التعاون مع احلكومة 
والذي هو نص دستوري واضح وصريح 
حتول إلى تهمــة يتقاذفها البعض ضد 
اآلخرين، وأصبح معيار البطولة في األداء 
السياسي هو حجم الصراخ ضد احلكومة 
والقدرة على تعطيل العمل معها في حني 
أن املعيار يجب أن يكون مصلحة الوطن 
واملواطن وليس املوقف من احلكومة، منبها 
إلى ضرورة أن يحاكم أداء النائب على 
مواقفه من القضايا التي متس املواطن 

ال على ارتفاع نبرة الصوت.
وبني احلمد أنه في اإلطار نفســه 

وجدنا أن األدوات الدســتورية ومنها 
االستجوابات حتولت من البعد الناظم 
لها بوصفها حقا للنائب في ممارســة 
عملــه الرقابي إلى أن تكون وســيلة 
السياســية، ولذلك وجدنا  للتجاذبات 
كثيرا من املواقف النيابية فيما يتعلق 
باالستجوابات املتكررة مرتبطا باملوقف 
الفني  باألداء  السياسي املسبق وليس 
للمســتجوب، موضحا أن الصدام بني 
احلكومة واملجلس ليس ظاهرة مستجدة 
بل ظاهرة قدمية والسبب فيه اخللل في 
بنية نظامنا السياســي وال ميكننا أن 
نتحدث عن التعاون املثمر والبناء بني 
السلطتني ما لم يتم إصالح هذا اخللل.

وبني احلمد أنه يأمل أن تشهد املرحلة 
السلطتني  للعالقة بني  املقبلة تصحيحا 
وأن جتنحا للتعاون املنشــود ملا يحقق 

تطلعات املواطنني في اإلصالح ومحاربة 
الفساد وحل القضايا املزمنة. 

وشــدد احلمد على أنه لم يسع في 
يوم من األيام خالل عمله النيابي لتحقيق 
مصلحة شخصية على حساب الكويت 
والكويتيني وأنه كان واضحا في مواقفه 
وكالمه وممارساته وتصرفاته مبا ميليه 
عليه القسم الذي أقسمه، مبينا أنه حرص 
على حتقيق أكبر قدر ممكن من التعاون 
مع احلكومة لتحقيق مصالح الشــعب، 
ولكنه لم يكن يوما نائبا حكوميا باملعنى 
املتداول أي تابعا للحكومة، وهذا ما تؤكده 
مواقفه من قضايا الدين العام والضرائب 
وغيرها الكثير، موضحا أنه كان ومازال 
نائبا مستقال وال يتحكم بأدائه إال إرادة 
الناخبني وقناعاتــه وهذا ما كان يحدد 

مواقفه من أي قضايا مطروحة.

ً أكد أن اخلطاب السياسي خالل املرحلة السابقة كان إقصائياً وملتبسا

م. أحمد احلمد

مبنى إدارة االنتخابات
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سعد اخلنفور: فّعلنا أدواتنا الدستورية باستجواب سمو الرئيس
خالد عايد: اخلطاب السامي استثنائي لم يجعل مجاًال للتأويل

بلبـــس احلجـــاب.
القحطاني «أنا  وأضافــت 
مؤمنــة بــأن الكويــت دائرة 
واحدة، لذلك النائب ميثل األمة 
بأسرها وليس دائرة معينة، 
وعلينــا جميعــا أن نتعاون 
حلل القضية اإلسكانية وجعل 
املواطنــني وهمومه  مشــاكل 

أولوية عمل السلطتني».
األدوات الدستورية

مــن جانبــه، قال مرشــح 
الدائرة الرابعة النائب السابق 
سعد اخلنفور إنه «استجابة 
للخطاب السامي لسمو األمير 
الذي ألقاه بالنيابة عنه سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
أعلــن ترشــحي عــن الدائرة 
الرابعة ونحن بالسابق فعلنا 
دورنا الرقابي في اســتجواب 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
السابق وطرحنا الثقة فيه بعد 
ان منحناه الوقت الكافي والثقة 

أكثر من مرة». 
وأضــاف اخلنفور «نقول 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
ســمو الشــيخ أحمد النواف 
نحــن مستبشــرون بك خيرا 
وخصوصا بعــــد ما رأينــــا ما 
تقـــوم به من جوالت وجوالت 
ميدانيــة والتواصــــــل مــع 
املواطنـــــني وتفعيل األدوات 

الدستورية لــــه». 
وقال «أوجه كالمي لناخبي 
الدائــرة الرابعــة أنــا أخوكم 
ســعد اخلنفور كما عهدمتوه 
ســابقا الذي في خدمة الوطن 

والناخبني في كل املجاالت».
أجواء انتخابية ممتازة

بدوره، قال مرشح الدائرة 
الثالثة النائب والوزير السابق 
مبارك العرو «كنت وال زلت في 
املعارضة وذهابي إلى احلكومة 
كان بعد احلوار الوطني الذي 
دعــا له صاحب الســمو أمير 
البالد ومددنــا يد التعاون ملا 
فيه خيــر للكويت ومصلحة 
الشعب الكويتي، أنا أصبحت 
وزيرا في احلكومة وليس مع 

احلكومة». 
التعيينـــــات في  وبشأن 
فترة توليه الوزارة وتغييرها 
علــى يد الوزير الــذي خلفه، 
أوضح العرو أن األمر يعتبر 
طبيعيا فأنــا عينت كويتيني 
مطابقني للشروط والوزير الذي 

مجلس األمة ٢٠٢٢ عن الدائرة 
األولى، مشددا في بيان ترشحه 
على أنه يعتزم االستمرار في 
تقدمي مشروعه وإعادة صياغته 

وفق متطلبات املرحلة.
وقال الشــطي فــي بيانه: 
«كما عهدمتوني من الصراحة 
الــذي  واألداء  والوضــوح، 
يشرككم في املسؤولية، دون 
تعال وفوقية، وأقدم مشروعي، 
وأعيد صياغته وعرضه وفقا 

ملتطلبات املرحلة».
«إن  الشــطي:  وأضــاف 
القيم اإلنســانية التي يعيش 
لها قادتنا العظماء، واملبادئ 
الوطنيــة التــي يناضــل في 
ســبيلها املصلحون الشرفاء، 
ال تتعطل حركتها لسبب وال 
تتوقــف مســيرتها لطــارئ، 
وأربابها املاضون في سبيلها 
ال يعرفون دونهــا راحة، وال 
يقضون في استجمام وسياحة، 
إنــه عالــم ركــوب الصعــاب 
وجتشم العناء، إن وافق وعيا 
ورغبة وإرادة شعبية، أخذت 
حاملهــا إلــى مواقــع التقنني 
والتخطيط والرقابة، وإال مضى 
في ســبيله ونشــط على قدر 
وسعه وطاقته، كيف وقد القى 
من القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو أمير البالد وولي عهده 
األمــني، حفظهمــا اهللا، وعيا 
وبصيــرة بوضــع اليــد على 
اجلرح، ومعاجلة مواضع اخللل 
والفســاد، والبــدء بخطوات 
التقومي واإلصالح، ما يشحذ 
الهمم نحو مزيد يتطلب وجود 
رجال يراقبون ويتابعون، ال 

يتعلقون ويتزلفون».
وأعلــن الشــطي «انطالقا 
من دور دقيق وحساس ميكن 
أن تؤديــه عناصر مســتقلة، 
وأداء يعيــد البــالد إلى جادة 
الصواب، ويقطع الطريق على 
سبع أخرى عجاف، ينتقم فيها 
كل طرف من اآلخر، قررت أن 
أخوض االنتخابات في الدائرة 
األولى، وإنني هنا، أدعو إخواني 
وأخواتي أبناء الدائرة، الذين 
تلتقي قناعتهم معي في ضرورة 
إخراج البالد إلى االســتقرار، 
فهــو الطريق احلصري لألمن 
واالزدهار، وأســتنصرهم أن 
نعمــل لتحقيق هذا األمل، من 
نطاق احللم إلى الفعل والعمل، 
واهللا ولي التوفيق، وهو نعم 

املولى ونعم النصير».

بدر الشمري: بعد اخلطاب السامي تشّجع الكثير من املواطنني والناشطني على الترشح لالنتخابات

سعد اخلنفور

فيما اعتبر مرشح الدائرة 
اخلامسة ســعود السهلي أن 
الكويــت اليــوم مقبلــة على 
مرحلة مفصلية في تاريخها 
وحتتاج فيها إلى تضافر جميع 

اجلهود.

وتقدمي حزمة من القوانني حلل 
املشاكل التي يئن منها املواطن 
مثل امللف اإلسكاني والتعليمي 
وامللفات االقتصادية ونســف 
كل القوانني املقيدة للحريات 
التي شرعتها املجالس السابقة.

وأضــاف «بدأنــا مرحلــة 
إعادة بناء الكويت، متفائلني 
بــأن الكويــت ســوف تزدهر 
بشبابها»، معربا عن أمله في 
قدرة الشــباب على اإلصالح 

وبناء الوطن.

واضحــة لإلصــالح مقرونة 
ببرنامــج عمــل حكومــي مع 
خطــة زمنية واضحــة، الفتا 
إلــى أنه على املجلــس القادم 
مسؤولية مضاعفة من خالل 
مراقبة برنامج عمل احلكومة 

عرس دميوقراطي

مــن جانبــه، قال مرشــح 
الدائــرة الرابعــة بدر ســيار 
الشمري «بعد خطاب سمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد 
تشــجع الكثير من املواطنني 
الترشــح  والناشــطني علــى 
النتخابــات مجلس األمة وان 
شــاء اهللا سنشــارك في هذا 
العــرس الدميوقراطي الكبير 
ونخدم بلدنا على أمت وجه». 
وأضــاف «نقول للشــعب 
الكويتــي القــادم أفضل بإذن 
اهللا ونتمنــى أن نكــون على 
قدر ثقتهــم والوعــد في قبة 
عبداهللا الســالم، وأنا خدمت 
منطقة اجلهراء وأهاليها دون 

متييز بني أحد».
وأكد النائب السابق مرشح 
الدائــرة األولى خالد حســني 
الشــطي خوضــه انتخابــات 

يعقبني له قناعاته وقراراته 
اخلاصة به. 

وأضاف العرو أن مرسوم 
الضرورة اخلاص بالتصويت 
وفقا للبطاقــة املدنية يعتبر 
خطــوة باالجتــاه الصحيــح 
وتأثيرها من عدمه ســتقرره 
صناديق االنتخابات، الفتا إلى 
أن الكويت قبل خطاب األمير 
في عام ٢٠٢٢ تختلف عما بعد 
اخلطـــاب واألجواء االنتخابية 

ستكــــــون ممتــــازة.
رؤية إصالحية

الدائــرة  وأشــار مرشــح 
الثالثة حسن علي حسني إلى 
اخلطوات اإلصالحية التي قامت 
بها احلكومة وبعثت األمل لدى 

املواطنني.
علــى  أن  وبــني حســني 
املقبلة استحقاقات  احلكومة 
عــدة، أبرزهــا تقــدمي رؤيــة 

بدر الشمريأحمد الرشيدي

عدنان الصالححسن حسنيصالح الهاشممعجل العبكل

د. خالد عايد

معجل العبكل: عضو مجلس األمة عليه دور كبير في التشريع واالهتمام بالشباب كونهم عماد املستقبل
الشعبية امللفات  حلل  قوانني  وإقرار  للحريات  املقيدة  القوانني  نسف  حسني:  علي  حسن 

أحمـد الرشـيدي: تعديل اجلـداول االنتخابية وضـع النقاط علـى احلروف ومنـع التالعب 
صالح الهاشـم: ضرورة قيـام احلكومة اجلديدة بتقـدمي برنامج عمل واقعي قابـل للتنفيذ والتطبيق

فهد ناصر الدوسري: مراجعة القوانني املقيدة للحريات 
دعا إلى إلغاء جميع الهيئات احلكومية غير املنتجة حفاظاً على املال العام

الدائــرة  قــال مرشــح 
اخلامسة فهد ناصر الدوسري 
إن هناك الكثيــر من القضايا 
املهمــة التي يجــب أن تكون 
القادم  أولويــات املجلس  من 
واحلكومة وعلى رأسها القضية 
اإلسكانية، مطالبا شركة النفط 
الدفاع  بأن حتذو حذو وزارة 
بتحرير األراضــي احملتكرة 
إلى مؤسسة  لديها وتسليمها 
السكنية لتخصيصها  الرعاية 
الدوسري  للمواطنني. واشار 
إلى قانون املرئي واملســموع 
املقيد للحريات واملكمم لألفواه، 
داعيا إلى مراجعة القوانني التي 
السابقة،  املجالس  صدرت عن 

احلفاظ على األمن الوطني يجب 
تشريع قوانني سريعة ملعاجلة 
هذه القضية، كما أن احملافظة 
على املال العام وتغليظ العقوبات 
وإلغاء محكمة الوزراء تساهم من 
تسول له نفسه بالتجاوز على 
املال العام. وشدد الدوسري على 
ضرورة تعديل قانون الالئحة 
ليعرف  األمة  الداخلية ملجلس 
نائبه  كل مواطن ملن صــوت 
في انتخابات الرئاســة، مبينا 
لزاما على مجلس  أنه «أصبح 
الوزراء إلغاء جميع الهيئات غير 
املنتجة ودمج بعضها مع بعض 
واحلاق البعض منها مع الوزارة 
املعنية للمحافظة على املال العام 

مستدركا بقوله «كما أن قضية 
الســكانية والهوية  التركيبة 
الوطنية تساهم بشكل كبير في 

ويجب أن يحاسب املقصر منهم 
وعدم إنشاء الهيئات باملستقبل 
للترضيات». وطالب بضرورة 
«إعادة توزيع الدوائر بشــكل 
عادل فمن غير املعقول أن دائرة 
ألف ناخب ودائرة  تضم ٣٠٠ 
اخرى ٧٥ ألفا فقط، كما يجب 
سن قوانني وتشريعات ملساعدة 
األمهات واألخوات غير املوظفات 
وحفظ حقوقهن ورفع سقف 
املساعدات االجتماعية الى ١٠٠٠

دينار شــهريا والسماح لهن 
مبزاولــة األعمال احلرة لرفع 
مستوى معيشتهن ولكي يكن 
عضوات منتجات في مجتمعنا 

الكويتي».

فهد الدوسري

العتيبي: احتاد البترول يحضر ميثاق شرف لتوقيعه
مع املرشحني املتوقع فوزهم لدعم حقوق العمال

أسامة أبوالسعود

أعلن السكرتير العام الحتاد عمال البترول 
البتروكيماويــات عبدالعزيز نايف  وصناعة 
العتيبي أن االحتاد يحضر حاليا ميثاق شرف 
لتوقيعه مع مرشحي مجلس األمة املتوقع فوزهم، 
ليعرف العمال من معهم ويحمي حقوقهم ومن 
ضدهم. وقال العتيبي في تصريح صحافي إن 
أبرز مالمح امليثاق تدور حول حقوق ومكتسبات 
العمال وكل ما من شــأنه املساس بها، ومنها 
استثناء عمال القطاع النفطي من القانون رقم 
١١٠/٢٠١٤، اخلاص مبكافأة نهاية اخلدمة للموظفني 

اجلدد الذين مت تعيينهم في القطاع بعد تاريخ ١٠
أغسطس ٢٠١٤. وأضاف أن عمال النفط كتلة 
تصويتية كبيرة ومن حقهم التأكد من وجود 
من ميثلهم ويســعى للحفاظ على حقوقهم 
ومكتســباتهم بالعمل على معارضة أو منع 
صدور أي تشريعات تسمح بخصخصة القطاع 
النفطي، أو تطبيق البديل االستراتيجي، وذلك 
حفاظا على ثروات الوطن ملا للقطاع النفطي 
من أهمية وتأثير على اقتصاد البالد. وأشار 
العتيبي إلى أهمية أن يدعم نواب األمة املطالب 
النقابية والعمالية التي تســاهم في حتسني 

املستوى الوظيفي واملعيشي لعمال النفط.

أشار إلى أهمية دعم النواب املقبلني ملطالب حتسني املستوى الوظيفي واملعيشي لعمال النفط

عبدالعزيز العتيبي

وزير العدل: تشكيل اللجنة االستشارية لإلشراف على االنتخابات
أسامة أبوالسعود

أصدر وزير العدل ووزير 
النزاهة  الدولة لشؤون تعزيز 
ووزيــر األوقاف والشــؤون 
اإلسالمية املستشــار جمال 
اجلالوي قــرارا وزاريا رقم 
٣٥٠ لســنة ٢٠٢٢ بتشــكيل 
جلنة استشارية إلعداد ومتابعة 
إجراءات سير انتخابات أعضاء 

مجلس األمة ٢٠٢٢.
وجــاء في القــرار، الذي 
حصلت «األنباء» على نسخة 
منه: بعد اإلطالع على القانون 
رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن 
انتخابات أعضاء مجلس األمة 
وتعديالتــه، وعلى املرســوم 
بالقانون رقم ١٥ لســنة ١٩٧٩

فــي شــأن اخلدمــة املدنية 
وتعديالتــه، وعلى املرســوم 
الصادرة ١٩٧٩/٤/٤ في شــأن 
نظام اخلدمة املدنية وتعديالته، 
وعلى قانــون تنظيم القضاء 
بالقانون  باملرســوم  الصادر 
رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠وتعديالته، 

انتخابات أعضاء مجلس األمة 
املقرر إجراؤها يوم اخلميس 

املوافق ٢٠٢٢/٩/٢٩ من:
١ ـ املستشــار إسحاق حسني 

االستئناف ـ عضوا.
٣ـ  املستشار حسني عبدالكرمي 
عبداهللا الرمضانـ  وكيل محكمة 

االستئناف ـ عضوا.
٤ ـ املستشــار يونس محمد 
يونس الياسنيـ  وكيل محكمة 

التمييز ـ عضوا.
٥ ـ املستشــار سلطان ماجد 
بوجروه ـ احملامي العام األول 

ـ عضوا.
٦ـ  السيد عمر خالد الشرقاوي 
- وكيل وزارة العدل ـ عضوا.
وتابع قرار وزير العدل: املادة 
الثانية: تختص اللجنة مبا يلي:

١ـ  إعداد مشروع توزيع السادة 
النيابة  رجال القضاء وأعضاء 
العامة املنتدبني لرئاســة إدارة 
الرئيســية  جلان االنتخابات 
واألصلية والفرعية بحســب 
الدوائر االنتخابية، وذلك بصفة 
أصلية وعلى سبيل االحتياط.

٢ ـ إبداء الرأي القانوني فيما 
تطلبه جلــان االنتخابات من 
مســائل قانونية ومالحظات 
الناخبــني واملرشــحني أثناء 

عمليتي االقتراع والفرز.
٣ـ  وضع القواعد التي تسترشد 
بها جلان االنتخابات لتسيير 
وتنظيم تغطية وسائل اإلعالم 
احملليــة واألجنبية ومنظمات 
املجتمع املدني للعملية االنتخابية 
مبا يضمن شفافيتها وسالمتها، 
وذلك دون اخالل بحق رؤساء 
اللجان فيما يرونه من اجراءات 

في هذا الشأن. 
٤ـ  إعداد تقرير عن سير العملية 
إلى املجلس  االنتخابية ترفعه 
األعلى للقضاء ولوزير العدل.

٥ـ  ما تكلف به اللجنة من مهام 
أخرى ذات صلة بعملها. 

٦ ـ تكون جميع أعمال اللجنة 
حتت إشراف املستشار رئيس 
املجلس األعلى للقضاء. واضاف 
قرار الوزير: املادة الثالثة: يجوز 
للجنة االستعانة مبتخصصني 
أو خارجها  الوزارة  من داخل 

ملساعدتها، ألداء مهمتها. 
وختم القرار باملادة الرابعة: 
تنفيذ هذا  الوزارة  على وكيل 

القرار وإبالغ اجلهات املعنية.

ملك إبراهيم الكندري ـ وكيل 
محكمة التمييز ـ رئيسا.

٢ ـ املستشــار صالح عبداهللا 
شاهني حماديـ  وكيل محكمة 

برئاسة املستشار إسحاق الكندري .. وعضوية املستشارين صالح حمادي وحسني الرمضان ويونس الياسني وسلطان بوجروه ووكيل «العدل» عمر الشرقاوي

وزير العدل ووزير األوقاف جمال اجلالوي

وعلى القانون رقم ٤٢ لســنة 
٢٠٠٦ بإعــادة حتديد الدوائر 
باملرســوم  املعدل  االنتخابية 
بقانون رقم ٢٠ لســنة ٢٠١٢، 
وعلى املرسوم بقانون رقم ٥

لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في 
شأن انتخابات أعضاء مجلس 
األمة، وعلى املرسوم بقانون 
رقــم ٦ لســنة ٢٠٢٢ بتعديل 
للقانون رقم  املرافق  اجلدول 
٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بإعادة حتديد 
الدوائــر االنتخابية لعضوية 
مجلس األمة، وعلى املرسوم 
األميري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٢

بشأن دعوة الناخبني النتخاب 
أعضــاء مجلس األمــة يوم 
املوافق ٢٠٢٢/٩/٢٩،  اخلميس 
وعلى قــرار املجلس األعلى 
للقضاء رقم ٢٢ لســنة ٢٠٢٢

الصادر بجلسته املنعقدة يوم 
االثنني املوافق ٢٠٢٢/٨/٢٩، وبناء 
على ما عرضه وكيل الوزارة: 
تشــكل جلنة استشارية 
لإلشراف على إجراءات سير 


