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السبيعي:
التوجد عقوبة
وأرفض سياسة
اإلقصاء

العازمي :احلكومة
كعادتها أول من تدوس
في بطن الدستور
وتخالف القانون

ق����ال ال���ن���ائ���ب احل��م��ي��دي
ال��س��ب��ي��ع��ي :الت��وج��د عقوبة
أبدية وعلى احلكومة اإلبتعاد
عن ممارسة سياسة اإلقصاء
ال��س��ي��اس��ي ال��ت��ي اع��ت��ادت ان
متارسها احلكومات بالسابق
 ،فتطبيق قانون املسيء باثر
رجعي ممارسة غير دستورية،
ومنهج خطير وغير مقبول

ق��ال ال��ن��ائ��ب ح��م��دان ال��ع��ازم��ي ان
احلكومة كعادتها اول من تدوس في
بطن الدستور وتخالف القانون وذلك
بإعالنها تطبيق قانون املسيء بأثر
رجعي وعدم السماح ملن رد اعتباره
بالترشح.
وأضاف أن :وزير الداخلية مطالب
على ال��ف��ور بتصحيح ه��ذا اإلع�لان
املخالف للدستور ونصوص القانون
 ..كفاكم ازمات فالوضع ال يحتمل

احلميدي السببعي

alwasat.com.kw

عاشور :ردة فعل
خجولة من من
املسلمني جتاه تبني
الرئيس الفرنسي
لرسوم إهانة الرسول
اك��د النائب صالح ع��اش��ور على انه
وبالرغم من اإلساءة البليغة للنبي األكرم
(ص) من قبل الرئيس الفرنسي ماكرون
لتبنيه الرسوم املسيئة إال أننا لم نرى أي
دولة اسالمية تسحب سفيرها من فرنسا
ولو مت التعرض ألي حاكم لكان الوضع
مختلفاً وعكس ردة الفعل اخلجولة التي
نشاهدها حاليا ً لألسف الشديد

حمدان العازمي

العقيد الشطي :نستقبل املرشحني وفق خطوات تنظيمية دقيقة أثناء التسجيل

فتح باب التسجيل النتخابات
«أمة  ...»2020وسط غياب إعالمي

صالح عاشور

هل سيفوت موعد الترشيح على صالح خورشيد ؟
ب��ات النائب ص�لاح خورشيد أم��ام معضلة قد حترمه
من املشاركة في االنتخابات ،بعد حتديد موعد غلق باب
الترشيح  4نوفمبر املقبل ،فيما من املقرر أن تنظر محكمة
اجلنايات في قضية «النائب البنغالي» املتهم فيها خورشيد
في  5نوفمبر ،أي بعد انتهاء مهلة تقدمي أوراق الترشيح
لالنتخابات.
وأم���رت محكمة اجل��ن��اي��ات اخلميس امل��اض��ي بضبط
وإحضار خورشيد وعرضه في اجللسة املقبلة للقضية
في  5نوفمبر ،بعدما تخلّف عن احلضور بسبب إصابته
بفيروس «كورونا» بحسب ما أفاد محاميه احملكمة ،فيما
كانت أخلت سبيل النائب سعدون حماد بكفالة  10آالف
دينار في القضية
وأفادت مصادر قانونية أنه «من املفترض أن خورشيد
املتواري حالياً يتم إلقاء القبض عليه فور االستدالل إلى
مكانه ،وبالتالي ف��إن حضوره لتقدمي أوراق ترشيحه
سيؤدي إلى ضبطه ف��ورا ً من قبل رجال األم��ن ،وانتظاره
الترشح» .وأشارت
ّ
إلى موعد اجللسة سيفوّت عليه مهلة
إلى أن «الطريق الوحيد لتجنب إلقاء القبض عليه ،أن يتقدم
محامي خورشيد بطلب إلى احملكمة لتقدمي موعد اجللسة،
لكن اإلشكالية أنه لم متر بعد فترة األسبوعني اإللزامية
للتعافي بحسب االشتراطات الصحية

صالح خورشيد

الكندري يطالب احلكومة بإجراءات
تضمن نزاهة االنتخابات ..ويحذر من
إصدار مراسيم ضرورة متس املال العام

مدخل املرشحني املصابني بكورونا

ريا�ض عواد

العقيد صالح الشطي

ريا�ض عواد
وس���ط إج������راءات اح��ت��رازي��ة
صارمة فرضتها جائحة كورونا،
وف����ي غ���ي���اب ت��غ��ط��ي��ة وس��ائ��ل
اإلع�لام للمرة األول��ى ،تبدأ اليوم
اإلثنني عملية استقبال املرشحني
الن��ت��خ��اب��ات مجلس األم���ة (أم��ة
 )2020للتسجيل ،بعد ص��دور
امل��رس��وم  2020 /150اخل��اص
ب��ال��دع��وة لالنتخابات وحتديد
ي��وم اخلامس من ديسمبر املقبل
م��وع��دا ً ل�لاق��ت��راع ،فيما وضعت
ترتيبات خاصة الستقبال الراغبني
بالترشيح من املصابني بفيروس
«كورونا او احملجورين صحيا
وأع��ل��ن م��دي��ر اإلدارة العامة
ل��ل��ش��ؤون القانونية ف��ي وزارة
الداخلية العقيد حقوقي صالح
ال��ش��ط��ي ،ع���ن إج�������راءات ع��دة
خ�لال ف��ت��رة فتح ب��اب الترشيح
ل��ل��راغ��ب�ين خ���وض االن��ت��خ��اب��ات،
حيث ستخضع لشروط السلطات
الصحية ف��ي ال��ب�لاد بسبب أزم��ة
جائحة ك��ورون��ا ،مشيرا ً إل��ى أن
عملية التسجيل ستستمر 10
أيام بدءا ً من اليوم االثنني وحتى
األرب��ع��اء  4نوفمبر امل��ق��ب��ل ،من
الساعة السابعة والنصف صباحا ً
حتى الساعة ال��واح��دة والنصف
ظهرا ً ،وأن االستقبال سيكون في
مدرسة خولة املشتركة للبنات في
منطقة الشويخ السكنية بجانب
إدارة االنتخابات.
وفي مركز استقبال املرشحني،
ش����رح ال��ش��ط��ي آل���ي���ة تسجيل
امل��رش��ح�ين امل��ص��اب�ين بفيروس
كورونا أو املطبق عليهم احلجر
الصحي ،فقال إن «وزارة الصحة،
وح���رص���ا ً ع��ل��ى ض��م��ان ح��ق من
تنطبق عليه الشروط للترشيح
ل�لان��ت��خ��اب��ات ،ق��ام��ت م��ش��ك��ورة
بتوفير ك���وادر طبية الستقبال
املرشحني املصابني واحملجورين

صناديق االقتراع

دخ� � ��ول امل� ��رش� ��ح م� ��ن ب� ��واب� ��ة واخل� � ��روج
م � � ��ن أخ� � � � � � � � ��رى ...وم � � �ن� � ��ع امل � ��راف� � �ق �ي ��ن
ح � � � ��رص � � � � ًا ع � � �ل� � ��ى س � �ل ��ام � � ��ة اجل � �م � �ي� ��ع
العقيد ال�ه��اج��ري :توفير ع�ي��ادة وك��وادر
طبية داخ��ل املدرسة مع تواجد عناصر
«ال� �ه ل��ال األح� �م ��ر» إلرش � ��اد امل��رش �ح�ي�ن
تخصيص صالتي انتظار تتسعان لـ30
مرشح ًا و 8كاونترات لتسجيل املرشحني
بسبب ف��ي��روس ك���ورون���ا ،عبر
تسجيلهم في موقع وزارة الصحة
ألخ��ذ اإلذن املسبق ،وم��ن ثم يتم
التوجه إلى مدرسة خولة ،حيث
يتم ف��ور وص��ول��ه استقباله من
قبل الفريق الصحي املخصص
لتسجيل أوراق الترشيح ،وهو
داخ��ل مركبته اخل��اص��ة لضمان
عدم احتكاكه مع اآلخرين ،وبعد
استكمال أوراق الترشيح يتم
تعقيم األوراق ،ووض��ع��ه��ا في
مغلف خ��اص يتم إرس��ال��ه عبر
املختصني ف��ي وزارة الداخلية
إل��ى املخفر أو السماح للمرشح
بتوكيل شخص ي��ق��وم ب��إرس��ال
مغلف التسجيل».
وأوض����ح ال��ش��ط��ي أن���ه «ب��ن��اء
على تعليمات وشروط السلطات
الصحية ،وبالتعاون مع وزارة
الداخلية ،اتخذ ق��رار منع تواجد
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام بكافة أنواعها،

وال��س��م��اح فقط ل����وزارة اإلع�لام
ووك��ال��ة األن��ب��اء الكويتية لنقل
سير تسجيل املرشحني ،وتزويد
وسائل اإلعالم املختلفة بالتفاصيل
كافة ،لضمان عدم وجود تزاحم أو
اختالط في اإلدارة للحفاظ على
سالمة اجلميع».
وق���ال إن «وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
ب��ذل��ت ج��ه��ده��ا ً ب��ت��ع��ل��ي��م��ات من
ن��ائ��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س ال����وزراء
وزي���ر الداخلية أن��س الصالح،
ووك��ي��ل ال����وزارة الفريق عصام
النهام ،لتوفير ما يلزم املرشحني
والعمل على تذليل العقبات كافة
إلظ��ه��ار ال��ع��رس ال��دمي��وق��راط��ي
ف��ي ال��ب�لاد بأفضل ص���ورة ،وفي
نفس الوقت منح حق الترشيح
للجميع ،حيث سيتم استقبال
اجل��م��ي��ع ب��احل��ض��ور شخصياً
دون م��وع��د مسبق (ال��ب��ارك��ود)
ومت تخصيص صالة رق��م  1و2

النتظار املرشحني ،وم��ن ثم يتم
وض��ع بطاقته املدنية عبر جهاز
خاص إلدخال بيانات الستخراج
رقم االنتظار ،ليتم بعدها الدخول
إل��ى املسرح ال��ذي مت تخصيصه
الستقبال املرشحني والتوجه على
حسب ال��رق��م للموظف املختص
الستكمال أوراق��ه عبر تخصيص
 8كاونترات ،ومن ثم يتم تصويره
من قبل وزارة اإلع�لام و(كونا)،
إللقاء كلمته وبعدها يتوجه إلى
ب��اب اخل��روج املخصص لضمان
عدم تزاحم املرشحني عبر بوابة
واح���دة ،ومينع دخ��ول املرافقني
للمرشحني ح��رص�اً على سالمة
اجل��م��ي��ع» .م��ن جهته ،ق��ال مدير
اإلدارة العامة لشؤون االنتخابات
ال��ع��ق��ي��د دك��ت��ور ح��ق��وق��ي أحمد
الهاجري إنه «حرصاً على سالمة
اجلميع مت توفير عيادة وك��وادر
طبية داخ��ل امل��درس��ة ،باإلضافة
إلى تواجد الهالل األحمر ملساعدة
وإرش��اد املرشحني وتواجد رجال
األمن في بوابة الدخول واخلروج
لضمان عدم دخول أي مرافق مع
املرشح وعدم دخول أي جهة أخرى
داخل أروقة إدارة التسجيل».
وأض���اف ال��ه��اج��ري «حرصنا
على أن يتم نقل العاملني واألجهزة
كافة من اإلدارة العامة لالنتخابات
ملساحتها الصغيرة ،ووضعها في
مدرسة خولة املشتركة ،لضمان
سعة امل��درس��ة ،ومت تخصيص
صالتني لالنتظار ،األول��ى تسع
لـ 20ش��خ��ص��اً ،وال��ث��ان��ي��ة 10
أش���خ���اص ،ومت ال��ت��ن��ب��ي��ه على
ع��دم دخ���ول امل��رش��ح قبل اتخاذ
اإلجراءات الوقائية الصحية بأخذ
قياس احل��رارة وارت��دائ��ه للكمام
وقفازات اليد ،حرصاً على سالمة
اجلميع»

وجه النائب د .عبدالكرمي الكندري
عددا من الرسائل إلى احلكومة تتعلق
بتنظيم العملية االنتخابية املرتقبة،
واإلج�����راءات الصحية واالح��ت��رازي��ة
ال��واج��ب اتخاذها للحفاظ على صحة
املواطنني.
وق��ال الكندري في تصريح صحفي
مبجلس األم��ة ،إن هناك رسائل يجب
أن تصل إلى عدد من املسؤولني وأولهم
وزير الصحة بأن على وزارته أن تكون
جاهزة فيما يتعلق بإجراءات الترشيح
وإج������راءات االن��ت��خ��اب وال��ت��أك��د من
صالحية جميع امل��دارس وم��دى توافق
جميع اإلج����راءات الصحية والطبية
واالحترازية ليوم االقتراع.
وط��ال��ب وزارة ال��ص��ح��ة بالتأكد
من زي��ادة ع��دد اللجان ووج��ود جميع
التسهيالت اخلاصة بكبار السن وكذلك
امل��واط��ن�ين بشكل ع��ام ،ب��اإلض��اف��ة إلى
ض��رورة جتهيز املرئيات واإلعالميات
ونشرها قبل موعد االنتخابات خللق
وع��ي وثقافة ل��دى املجتمع بإمكانية
أداء واج��ب التصويت من دون اخلوف
من العدوى أو اإلصابة وحتى يشعر
اجلميع بالطمأنينة.
وأض��اف أن الرسالة الثانية موجهة
إلى وزارة العدل بأنه أصبح من الواجب
ت��ك��وي��ت ال��ل��ج��ان ال��ت��ي ت��ش��رف على
االنتخابات وأن جترى االنتخابات بأياد
كويتية ،نظرا لوجود شباب وقضاة
ووك�ل�اء نيابة م��ن امل��واط��ن�ين ب��أع��داد
كبيرة ،مشددا على ض��رورة البدء من
اآلن خالل إعداد الكشوف االنتخابية.
ووجه الكندري رسالته الثالثة إلى
وزارة الداخلية بتحذيرها من التالعب أو
التأثير على االنتخابات خصوصا بعد
أن مت إعالن فتح باب الترشح وما ورد
به من شروط جتافي وتخالف القانون
وبالتحديد فيما يتعلق بعدم األخذ برد
االعتبار سواء القضائي أو القانوني في
اجلرائم التي وردت في قانون املسيء.
ورأى أن ه��ذا األم��ر يعني أن هناك
منعا م��ن الترشح بشكل أب���دي وه��ذا
يعد مبثابة مخالفة للدستور ألن��ه ال
ي��وج��د ه��ن��اك أب��دي��ة للعقوبة ،محذرا
وزارة الداخلية بأال تسعى للتأثير في
االنتخابات وض��رورة تطبيق القانون
مبسطرة واحدة.
وشدد على أنه من غير املقبول أن جند
املرشحني خصوصا اجل��دد يحاولون
إيصال أفكارهم وأصواتهم ألكبر عدد من

عبدالكرمي الكندري

الناخبني وفقا لإلجراءات الصحية ،وفي
املقابل هناك ن��واب سابقون وحاليون
ومرشحون يفتتحون دواوي��ن��ه��م وال
يلتزمون ب��اإلج��راءات الصحية ويتم
التغافل عنهم من جانب احلكومة وال
يطبق القانون عليهم.
وط��ال��ب ال��ك��ن��دري وزارة الداخلية
بالتصدي لظاهرة ش��راء األص���وات ال
سيما أن الكثير م��ن امل��ع��ل��وم��ات متأل
الشارع عن وج��ود محاوالت للتالعب
بإرادة الناخبني وبالذات عن طريق شراء
األص���وات ،مطالبا ال���وزارة بالتصدي
لهذه الظاهرة وعدم التغافل عنها لصالح
بعض املرشحني.
وأكد أن رسالته الرابعة موجهة إلى
احلكومة بتحذيرها من استغالل هذه
الفترة بإصدار مراسيم الضرورة التي
قد حتمل مساسا باملواطنني أو املال العام
أو التأثير في العملية االنتخابية ،مشددا
على أنه سيتم التصدي لهذه املراسيم إذا
صدرت.
وق��ال «وك��أن احلكومة تستغل هذه
الفترة لتبدي كل ما تستطيع من أجل
التأثير على ال��رأي العام س��واء بعدم
تطبيق ال��ق��ان��ون أو تطبيق القانون
بانتقائية أو االس��ت��م��رار ف��ي التأثير
بالرأي العام ،ولذلك على املواطنني وهم
صمام األم��ان األول ومصدر السياسة
األساسي والرقيب األول التنبه لكل ما
يحصل».
ووجه الكندري رسالة إلى مؤسسات

املجتمع املدني وجمعيات النفع العام
ب��ض��رورة التصدي جلميع التحركات
التي حتصل خالل االنتخابات من خالل
الوجود والرصد واملقاومة سواء خالل
عملية االن��ت��خ��اب��ات أو حتى ف��ي يوم
االقتراع.
وأك��د أن الشعب في النهاية هو من
يراقب اجلميع وهو من يراقب السلطات
الثالث وعليه أن يراقب هذه االنتخابات.
وقال الكندري « إن رسالتي األخيرة
هي رسالة شكر توجه لكل املوظفني في
مجلس األم��ة س��واء في األمانة العامة
أو املوظفني في اللجان ،وكذلك لإلخوة
واألخ���وات الصحفيني الذين تواجدوا
معنا خ�لال  4سنوات لتغطية أح��داث
البرملان».
وأضاف «شكرا لهم لوجودهم الدائم
وتغطيتهم الدائمة وتعاونهم الدائم
معنا ،وف��ي النهاية يبقى ه��ذا العمل
من دون أي قيمة إذا لم ينشر ولم يتم
حتليله ودراس��ت��ه وه��ذا هو ما ق��ام به
إخواننا وأخواتنا الصحفيون فلهم منا
جزيل الشكر».
ومت��ن��ى م��ن اجلميع تقييم جتربة
االن��ت��خ��اب��ات امل��اض��ي��ة م��ن أج��ل حسن
االختيار في التجربة املقبلة ،مؤكدا أن
املسؤولية اليوم كبيرة على اجلميع بأن
يكون املجلس القادم يعكس حقيقة الرأي
العام والتمثيل الشعبي احلقيقي وذلك ال
يكون إال باختيار األصلح واملشاركة في
االنتخابات

