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فتح باب الترشح النتخابات مجلس األمة غدًا
ريا�ض عواد 

أعلنت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة فتح باب 
الترشيح النتخاب أعضاء مجلس األمة 
اعتباراً من صباح يوم االثنني املوافق 
26/ 10/ 2020، على أن يستمر حتى 
نهاية ال���دوام الرسمي ليوم االربعاء 

املوافق 4 /11/ 2020.
وقالت الوزارة »وفقاً ألحكام القانون 
رق���م )35 ل��س��ن��ة 1962( ف���ي ش��أن 
انتخابات أعضاء مجلس األمة والقوانني 
املعدلة ل��ه، وب��ن��اء على امل��رس��وم رقم 
)150 لسنة 2020( بدعوة الناخبني 
النتخاب أعضاء مجلس األمة واملنشور 
في اجلريدة الرسمية )الكويت اليوم( 
العدد رقم )1506( الصادر يوم االحد 
امل��واف��ق 2020/10/25 يفتح باب 
الترشيح النتخاب أعضاء مجلس األمة 
اعتباراً من صباح يوم االثنني املوافق 
2020/10/26 ويستمر حتى نهاية 
ال��دوام الرسمي ليوم االربعاء املوافق 

4نوفمبر 2020
ودعت كل من يريد الترشيح لعضوية 

مجلس األمة إلى مراعاة التالي:
أوالً: شروط الترشيح:

يشترط في من يريد ترشيح نفسه أن 
تتوافر فيه الشروط التالية:

1 - أن يكون كويتي اجلنسية بصفة 
أصلية وفقاً للقانون.

2 - أن يكون اسمه مدرجا في أحد 
جداول االنتخاب.

3 - أال تقل سنه يوم االنتخاب عن 
ثالثني سنه ميالدية.

4 - أن يجيد ق��راءة اللغة العربية 
وكتابتها.

-5 أال يكون ق��د سبق احلكم عليه 
بعقوبة جناية أو ف��ي ج��رمي��ة مخلة 
بالشرف أو باألمانة ما لم يكن قد رد 
إليه اعتباره، كما يحرم من االنتخابات 
ك��ل م��ن أدي��ن بحكم نهائي ف��ي جرمية 

املساس ب�:
أ -الذات االلهية

ب - األنبياء
ج - الذات األميرية
) م2 / انتخابات (

ث��ان��ي��اً: كيفية احل��ص��ول على طلب 
الترشيح وتقدميه:

1 - ي��ت��ق��دم ط��ال��ب ال��ت��رش��ي��ح إل��ى 

مدرسة خولة املشتركة للبنات الكائنة 
مبنطقة ال��ش��وي��خ السكنية قطعة 2 
بالقرب من إدارة ش��ؤون االنتخابات، 
من الساعة السابعة والنصف صباحاً 
وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً 
إلستالم طلب الترشيح ال��ذى أع��د لهذا 
الغرض مصطحباً معه شهادة اجلنسية 
األصلية والبطاقة املدنية األصلية وعدد 

)2( صورة شخصية.
2 - يتولى طالب الترشيح بنفسه 
كتابة البيانات املبينة بطلب الترشيح 

وتوقيعه.
3 - ي��دف��ع ط��ال��ب ال��ت��رش��ي��ح مبلغ 
التأمني املنصوص عليه في املادة )21( 
من القانون رقم )35لسنة1962( في 
ش��أن انتخابات أعضاء مجلس األم��ة، 
وق��دره خمسون ديناراً عن طريق الكي 
ن��ت ) knet ( ويحصل على إيصال 

بالسداد.
4 - يتوجه طالب الترشيح أثناء 
ساعات ال���دوام الرسمي خ��الل الفترة 
احمل��ددة لفتح باب الترشيح إلى مخفر 

الشرطه الواقع مبقر الدائرة االنتخابية 
التى يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم 
الطلب إليه، وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر 

ترشيحه الغياً.
ثالثاً: كيفية التنازل عن الترشيح:

ل��ل��م��رش��ح احل���ق ف���ي ال��ت��ن��ازل عن 
الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر 
الشرطة الذى قدم فيه طلب الترشيح، 
وذل���ك ف��ي م��وع��د أق��ص��اه ق��ب��ل ميعاد 

االنتخاب بسبعة أيام على االقل.
رابعاً: ال يجوز أن يرشح أحد نفسه 
في أكثر من دائ��رة انتخابية، وإذا تبني 
أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه 
التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن 
دائ��رة واح��دة قبل إغالق باب الترشيح 
ف��إذا لم يفعل ذل��ك أعتبر ترشيحه في 

جميع الدوائر كأن لم يكن.
خ��ام��س��اً: إذا ك��ان م��ن يريد ترشيح 

نفسه من الفئات اآلتية:
1 - متولو الوظائف العامة ال يجوز 
لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب 
الترشيح حتى انتهاء عملية االنتخاب 

ممارسة أي اختصاص من اختصاصات 
وظيفتهم.

2 - ال������وزراء ورج����ال ال��ق��ض��اء، 
والنيابة العامة، وأعضاء اإلدارة العامة 
للتحقيقات ال يجوز لهم ترشيح أنفسهم 

إال إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم.
3 - رؤس���اء جل��ان قيد الناخبني 
وأعضائها وأقربائهم من الدرجة األولى 
ال يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر 
عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا 

عن االشتراك في أعمالها.
فعلي�ه م�راعاة أحكام امل��ادة )23( 
من القانون رقم )35 لسنة 1962( في 
ش��أن انتخابات أعضاء مجلس األمة 
والقوانني املعدلة له وامل��ادة )3/13( 
من القانون رقم )53 لسنة 2001( في 
شأن اإلدارة العامة للتحقيقات بوزارة 

الداخلية.
س��ادس��اً: إذا ك��ان من يريد ترشيح 
نفسه من رج��ال اجليش أو الشرطة، 
فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته 

العسكرية عند تقدمي طلب الترشيح.

مجلس االمة
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نواب يعلنون عدم ترشحهم لالنتخابات 
املقبلة .. ويثمنون دور رئيس مجلس األمة 
من أجل جناح املجلس احلالي واستمراريته 

أعلن النواب عبدالله الرومي وراك��ان النصف 
ومحمد الدالل عدم الترشح في انتخابات مجلس 

األمة املقبلة.«. 
من جانبه قال النائب عبدالله الرومي ، اوجه 
الشكر إلى الشعب الكويتي وخاصة أبناء الدائرة 
األول���ى على دعمه ومساندته ف��ي االنتخابات 
السابقة، معرًبا ع��ن تقديره لزمالئه النواب 
الذين عمل معهم منذ عام 1985 وكذلك الرؤساء 
واألم��ن��اء العامني واملساعدين واملستشارين 

واملوظفني كافة.
وأك��د أن منافسته على رئ��اس��ة املجلس مع 
الرئيس مرزوق الغامن كانت مبثابة رغبة من أهل 

الكويت وليس طمًعا في منصب أو جاه.
وتابع بالقول »اليوم أترك املجلس منذ 1985 
وأن���ا أش��ع��ر ب��ال��راح��ة، وأت���ت تصويتاتي وفق 
قناعتي«، مضيًفا أن دستورنا من أفضل الدساتير 
صياغة وأحكاًما ويجب احملافظة عليه من قبل 

السلطتني.
ودع��ا الرومي إلى النظر إلى املستقبل وعدم 
االلتفات إلى املاضي، وخلق فرص عمل للمواطنني، 
مؤكًدا حاجة الدولة إلى إع��ادة هيكلة أجهزتها 
احلكومية واإلصالح اإلداري واملالي والسياسي 

وسرعة اتخاذ القرارات.
من جهته قال النائب راكان النصف مؤكًدا أنه 

لن يخوض االنتخابات املقبلة.

وأض��اف النصف أنه تشرف بزمالئه النواب 
وتشرف كذلك بعمله في الشعبة البرملانية، معرًبا 
عن شكره للنواب وكذلك موظفي املجلس على 

عملهم وجهدهم الدؤوب.
بدوره توجه النائب محمد الدالل بالشكر إلى 
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن على دوره في 
قيادة دفة املجلس إلى بر األمان وكذلك إلى اللجان 

البرملانية والعاملني بها.

محمد الدالل  عبدالله الرومي 

راكان النصف 


