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شعار القائمة عمار الكندري

)متين غوزال(أوس الشاهني وأحمد الشالحي وعمار الكندري خالل اجلمعية العمومية

)متين غوزال(توافر شروط احلماية كان أحد الشروط إلجراء االنتخابات في موعدها

مرشح الرئاسة في »االئتالفية«: سنكسر حاجز الـ 6000 صوت
أيد تطبيق نظام الفرز اإللكتروني في االنتخابات شريطة ضمان الشفافية والمصداقية

في البداي��ة حدثنا عن برنامجكم االنتخابي 
في هذا العام؟

في احلقيقة ما مييز االئتالفية عن باقي 
القوائم الطالبية في جميع الكليات انها قائمة 
حتترم الطالب والطالبة في جامعة الكويت، 
فالقائمة االئتالفية ال تقدم برنامجا انتخابيا 
وامنا تقدم وثيقة عمل شاملة وملدة عمل في 
خمس سنوات ومن خاللها جتد خطة عمل 
واضحة في جميع املجاالت وباألخص املبادئ 
الرئيسية والقاعدة األساسية لالئتالفية والتي 
تعتبر من أهم األمور لنا في االئتالفية، وهي: 
كن مسلما محبا لشرع اهلل، وكل وطني يسعى 
ملصلحة بالده، وكل طالب ينشد جامعة افضل، 
ونحن في صدد االنتهاء من وثيقة 2015 في 
هذا العام النقابي والتي ستكون اخلطة التي 
نسير عليها ومن خاللها كذلك يستطع الطلبة 

تقييم اداء االحتاد.
ما رأيك بقرار تأجي��ل االنتخابات من قبل 

االدارة اجلامعية؟
اعتقد ان املوضوع االهم هو ليس تأجيل او 
تقدمي موعد االنتخابات وامنا قضية حريات 
ومكتسبات للطلبة فنحن هيئة مستقلة وكيان 
قائم بذاته فال تستطيع االدارة تقييد عملنا او 
التحكم به وكان باالمكان تصعيد االمور ولكن 
القرارات  االئتالفية تتميز باحلكمة واتخاذ 
الس���ليمة التي تصب في مصلحة اجلميع 
واملكتسبات الطالبية اذ لم نستطع احلصول 
عليها باالوراق واملستندات احلقيقية فلدينا 
خيار القوة ضد اي من كان الن املكتس���بات 

 سعود المطيري
توقع مرشح الرئاسة في القائمة االئتالفية عمــار الكندري ان تكسر القائمة في االنتخابات حاجز 

الـ 6000 صوت، مؤكدا ان عملية التسجيل وفتح الشعب املغلقة من اهم االمور التي يحتاجها الطالب 

في اجلامعة وسنعمل على تسهيلها، وحول املنافس احلقيقي لالئتالفية في االنتخابات قال ان »االحتاد 

االسـالمي« فقط هو املنافس الوحيد اما »الوسـط الدميوقراطي« فهي املنافـس الفكري ولم يعترض 

الكندري على تطبيق نظام الفرز االلكتروني في االنتخابات شريطة ضمان الشفافية واملصداقية، واشاد 

في الوقت نفسه بجهود االحتاد السابق بقيادة أوس الشاهني.

وأكدا انه حقق العديد من االجنازات، ودعا الطلبة الى املشاركة في صنع القرار واختيار القائمة األجدر 

واألفضل والتي تناسب فكرهم ومبادئهم، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

املاضية انتهى وعادت العالقة بيننا افضل 
بكثير من قبل.

المستقلة متقلبة

ما رأيك بالقائمة املستقلة؟
تعتبر قائمة متقلبة نوعا ما ولي اسباب 
رئيس���ية وخير دليل عندما تساءل اربعة 
منسقني عامني للمستقلة ما الفكر الذي تنطلق 
من قائمتهم تستغرب ان كل شخص اجابة 
تختلف عن اآلخر وجتد من يقول اننا أصحاب 
فكر اسالمي معتدل ويأتي اآلخر يقول منثل 
البيت الكويتي األصيل والثالث يقول نحن 

بعيدا عن األحزاب.
والوسط الدميوقراطي؟

دائما ما نقول ان قائمة الوسط الدميوقراطي 
تعتبر املنافس الفكري الوحيد لنا داخل أسوار 
اجلامعة مع االختالف الكبير في وجهات النظر 
فالوس���ط يطلب فصل الدين عن الدولة اما 
االئتالفية انبثقت من الدين االسالمي احلميد 

فاإلسالم بالعمل ومع الطلبة.

الفرز اإللكتروني

هل م��ن الصحيح انه س��يتم تطبيق نظام 
الفرز اإللكتروني؟ وما رأيك اذا ما مت تطبيقه؟

رمبا تضاربت األقوال بخصوص تطبيق 
نظام الف���رز اإللكتروني من خالل تصريح 
عميد شؤون الطلبة د.عبدالرحيم ذياب ان 
االدارة مستعدة لتطبيق هذا النظام والذي 
سيساعد على ظهور النتائج، خصوصا اننا 
نعلم أن النتائج النهائية لالنتخابات في السنة 
املاضية ظهرت في وقت متأخر جدا، وأمتنى اذا 
ما مت تطبيقه ان تكون الشفافية واملصداقية 
موجودة، وكذلك وجود ضمان النظام الذي 
سيبعث األريحية لنا ولألشخاص العاملني في 
عملية الفرز، كما أمتنى من اإلدارة أن حتذو 
حذو إخواننا في التطبيقي ألنهم سيطبقون 
نظام التصويت بشكل رائع ونزيه ويضمن 
أحقية اي شخص يخوض االنتخابات، وأؤكد 
ان االنتخابات الطالبية افضل بكثير من اي 
انتخابات من حيث النزاهة واملنافسة الشريفة 
وعدم وجود احلس القبلي والطائفي الواضح 
وقليال ما جتد من يعترض على نتائجها ألنها 
تدار من قبل اشخاص يتمتعون باخلبرة في 

العمل النقابي.
ما رأيك ف��ي عمل االحتاد الس��ابق بقيادة 

الطالبية خط احمر.

مرشح للرئاسة

عل��ى اي اس��اس مت اختي��ارك مرش��حا 
للرئاس��ة؟ وما صحة اخلالف بينك وبني احمد 
الس��ميط على كرسي الرئاس��ة خصوصا ان 

االخير رئيس مجلس القائمة االئتالفية؟
اعتق���د ان اي ش���خص يع���رف القائمة 
االئتالفية متام���ا يعلم كيفية الطريقة التي 
يتم بها اختيار املرشحني وهي يجب توافر 
عدة امور واهمها االخالق احلميدة والدراية 
الكاملة باالمور االنتخابية ويجب ان يكون 
اكثر االشخاص معرفة باملشكالت والهموم 
التي يعاني منها اجلموع الطالبية، باالضافة 
الى ان طريقة االدارة بداخل القائمة واضحة 
جدا، والتي حتتوي على فرعني رئيسيني لهما 
احلق في التصويت على من يتولى رئاسة 
االحتاد فمجلس القائمة االئتالفية يضم جميع 
منسقي القوائم وهم اصحاب القرار، والفرع 
الثاني هو املكتب التنفيذي والذي يأتي دوره 
مكم���ال لقرارات املجلس، اما عن اخلالف مع 
الس���ميط على الرئاسة فأقول هو كالم عار 
من الصحة وخير دليل انه مت اختياري عن 
طريقة التزكية من قبل الس���ميط باالضافة 
الى ان من يقود حملتي االنتخابية هو احمد 
السميط نفسه، واقول ملن يروج هذه االشاعات 
االئتالفية بيت كبير ال يستطيع اي شخص 

يهزه مبثل هذه االمور الصغيرة.
ما اه��م املطالب التي ترون ان��ه من الالزم 

حتقيقها للجموع الطالبية؟

ارى ان عملية التس���جيل وفتح الشعب 
املغلقة من اهم االمور التي يحتاجها الطالب 
في اجلامعة ونحن بالفعل حتركنا بخصوص 
مش���كلة التس���جيل من خالل تقدمي خمسة 
مقترحات لها ولألسف لم يتم املوافقة اال على 
مقترح واح���د والذي يعتبر حال جزئيا هو 
متديد فترة الدوام ملدة 12 ساعة من الساعة 8 
صباحا الى 8 مساء، وكذلك قمنا بحل ان نكون 
ممثلني للطلبة في اجلدول الدراسي ولكن مت 
القرار من غير الرجوع الى املمثل الش���رعي 
للطلبة وهو االحتاد الوطني لطلبة الكويت، 
وقدمنا مقترح التسجيل االفتراضي والذي مت 
تطبيقه في كلية العلوم االدارية وكانت جتربة 
ناجحة جدا في الكورس الس���ابق وبدورنا 
وضعها هذا املقترح بي���د االدارة اجلامعية 
والت���ي تعمل عليه في ه���ذا الوقت وامتنى 
منهم س���رعة تطبيقه، باالضافة الى تقدمي 
مقترح الفصول الذكية وزيادة عدد البعثات 
واجتماعنا مع عميد القبول والتسجيل والذي 

وعدنا بحد هذه املشكلة قريبا.
برأي��ك م��ا دور الطالب��ة اجلامعي��ة ف��ي 

االنتخابات؟
الطالبة تعتبر االعتماد الرئيسي واالساسي 
النهن الشريحة الكبرى في اجلامعة باالضافة 
الى انهن الثقل الذي نفتخر به وهو وس���ام 

على صدر القائمة االئتالفية وصناديق كلية 
البنات  التربية والعلوم االجتماعية وكلية 
وكلية الشريعة التي تعطي الفارق لالئتالفية 
ويعتبرون عمود االس���اس لنا في كل عام 

انتخابي.
م��ن املناف��س احلقيقي لكم ف��ي انتخابات 

االحتاد؟
انتخابات االحتاد  منافسنا احلقيقي في 
حلفاؤنا في قائمة االحتاد االسالمي والذين 
تربطنا بهم عالقة وطيدة وباذن اهلل ستستمر 
على مدار االعوام املقبلة الننا منلك خطة عمل 
ورؤية متقاربة باالضافة الى اننا جعلنا من 
الدين االسالمي االساس الذي ننطلق منه في 

اي عمل نقدمه للجموع الطالبية.
ه��ل م��ن املمك��ن س��قوط االئتالفية في 
االنتخاب��ات ل��وال حتالفها مع قائم��ة االحتاد 

االسالمي؟
احلمد هلل في القائمة االئتالفية كنا نفوز 
في انتخابات االحتاد قبل هذا التحالف ومع 
وجود التحالف، واقول ان الهدف الرئيسي 
منه هو ان يكون الصف االسالمي موحدا وهلل 
احلمد نحن نتفق فكريا معهم وقد نختلف في 
بعض الوسائل البسيطة واالختالف يعتبر 
سنة اخللق ولكن االتفاق هو هدفنا االساسي 
وال ميكن التفريط فيه وسوء الفهم في السنة 

الشاهني؟
أجزام بأن االحتاد السابق قام بالعديد من 
األنشطة واألعمال الطالبية التي كان لها ردة 
فعل طيبة من قبل الطالب والطالبات وأبرزها 
تطبيق الدوام املسائي وإنشاء احتاد الطالب 
اخلليجيني وذلك من خالل مؤمتر نحو شراكة 
تخدم األوطان، وباالضافة الى مكافأة ذوي 
االحتياجات اخلاصة ورفض قانون منع إقامة 
الندوات السياس���ية داخل احلرم اجلامعي، 
وكذلك رفض تقس���يم كلية البنات وخطوة 
اإلعداد للحصول على ش���هادة ISO، وإعادة 
إصدار جريدة الرأي الطالبي واملشاركة في 
العديد من املؤمترات واالحتفاالت الطالبية 
خارج الكويت، وجميع هذه األعمال تدل على 

ان االحتاد قام بالدور املنوط به.

رفع نسب القبول

ما رأيك في توجي��ه اإلدارة اجلامعية لرفع 
نسب القبول في اجلامعة؟

أرى ان قرار رفع القبول قرار غريب نوعا ما 
ويحتاج الى دراسة من قبل االدارة اجلامعية 
ألنه سيظلم الكثير من الطلبة الذين ميلكون 
طموح إكمال الدراس���ة في احلرم اجلامعي، 
باالضافة الى قرار نسب التحويل بني الكليات 
واستخدام السقف األعلى للتحويل في 3 كليات 
وهي كلية احلقوق وكلية العلوم االجتماعية 
وكلية الشريعة والدراسات االسالمية وهما  
قراران مجحفان في حق الطلبة فمن الظلم ان 
يقوم طالب باالجتهاد على مدار عام دراسي 
كامل لك���ي يحصل على املعدل الذي يخوله 
الدخول الى جامعة الكويت ويصدم من القرار 
املفاجئ وغير املدروس من قبل اإلدارة برفع 
نسب القبول والذي بالتالي سيحطم مستقبل 
مجموعة كبيرة من الطلبة، واالحتاد القادم 

سيتحرك ليحل هذه املشكلة قريبا.
م��ا الرقم الذي ت��ودون احلصول عليه في 

االنتخابات لهذا اليوم؟
في احلقيقة جميع القوائم تطمح الى زيادة 
أرقامها في كل ع���ام والقائمة االئتالفية قد 
س���بق وصرحت بأنها تود ان تكسر حاجز 
ال� 6000 صوت ولكن قدر اهلل وما شاء فعل 
وهذا طموح وحق اي قائمة طالبية تود ان 
حتسن أرقامها وأعد اجلموع الطالبية بأن هذا 
الرقم س���يتم حتقيقه وذلك من خالل جهود 

عاملني وعامالت االئتالفية.

اتحاد الطلبة عقد جمعيته العمومية وحصل على الثقة بـ 61 صوتًا
سعود المطيري

اقام االحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع 
اجلامعة جمعيته العمومية العادية ظهر امس 
على مسرح عثمان عبدامللك في كلية احلقوق 
وبحضور كل من رئيس الهيئة االدارية اوس 
الشاهني ونائبه احمد الشالحي ومرشح رئاسة 
االحتاد عمار الكندري ونائب رئيس الهيئة 

التنفيذية بدر العنزي. 
وبعد مناقشة التقريرين املالي واالداري مت 
جتديد الثقة بأعضاء الهيئة االدارية من قبل 
احلضور ب� 61 صوتا مقابل صوت معارض 

فقط. 
وبني الشاهني رئيس االحتاد السابق ان 
االحتاد كانت مس����يرته حافلة طوال العام 
النقابي املاضي من خالل التحركات واالنشطة 
واالجنازات ومن اهمها حملة مساعدة اخواننا 
في قطاع غزة فترة احلرب التي شنت عليهم 
واقامة حملة تبرعات من قبل الطلبة والتي 
وصلت فيهاالم����وال املتبرع بها الى 60 الف 
دوالر باالضافة الى املسيرة االلفية التي اقيمت 

بعد صالة اجلمعة في املسجد الكبير تضامنا 
مع االخوة في غزة وكذلك كان التعاون مثمرا 
ب����ني االدارة اجلامعية واحتاد الطلبة املمثل 

الشرعي للجموع الطالبية.
واش����ار الش����اهني الى ان االحتاد اختتم 
مسيرته ب� 17 اجنازا كانت في رصيد الطلبة 
والطالب����ات والتي تنوع����ت بثالثة جوانب 
اساسية هي االسالمية والوطنية والطالبية 
االكادميية. واشار الش����اهني الى ان االحتاد 
يعتبر اول مؤسسة طالبية تنهي املراحل االولى 

العتماد شهادة اجلودة العاملية آيزو.
كما بني انهم سيستضيفون مدققا ماليا 
املالية لالحتاد  التقاري���ر  اوروبيا العتماد 
وبذل���ك نرد على كل من يش���كك في نزاهة 

االحتاد.
وفي اخلتام، قال مرشح الرئاسة وامني 
صندوق االحتاد عمار الكندري: نشكر الطلبة 
والطالبات على هذه الثقة التي ليست بغريبة 
منكم، فهي وسام على صدورنا، داعيا اجلميع 

الى املشاركة في العرس الدميوقراطي.

4 قوائم تتنافس اليوم في انتخابات الجامعة 
و»االئتالفية« األوفر حظًا بالفوز

سعود المطيري
تبدأ اليوم املنافسة بني القوائم 
الطالبية في جامع����ة الكويت على 
مقاعد الهيئة االدارية في انتخابات 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت – فرع 
اجلامعة مبش����اركة كل من القوائم 
وعلى رأسها املرش����ح االبرز قائمة 
االئتالفية واالحتاد االسالمي والقائمة 
املستقلة وقائمة الوسط الدميوقراطي 
والقائمة االسالمية مع احتمال مشاركة 
القائمة احلرة التي تعتبر جديدة في 

معركة االنتخابات الطالبية.
واملتابع للساحة الطالبية على 
م����دى تاريخها ي����رى ان للقائمة 
االئتالفي����ة واالحتاد االس����المي 
نصيب االسد من انتخابات االحتاد 
وتصاريح املستقلة والوسط على 
املركزين الثاني والثالث ومن ثم 

تأتي بقية القوائم االخرى.
وتتج���ه االنظار الي���وم الى 
حتالف قائمتي االئتالفية واالحتاد 
االس���المي الذي اثب���ت جدارته 
وسيطرته في السنوات املاضية 
ويعتب���ر من اجن���ح التحالفات 
الطالبية املثمرة من خالل النتائج 
املرتفعة في كل عام انتخابي، في 
الوقت الذي تتمس���ك به القوائم 
االخرى باستقالليتها وعدم الرغبة 

في التحالف مع غيرها.
الس����احة الطالبية  وتش����هد 
انتخابات جديدة بعض الشيء حيث 
جمدت االنشطة الطالبية األمر الذي 
حد من نشاط القوائم السيما منع 

اجلامعية حصدت قائمة االئتالفية 
واالحتاد االس���المي 265 صوتا 
من اجمالي 425 وحصلت قائمة 
الدميوقراطي على 71  الوس���ط 
صوتا، واملستقلة على 44 صوتا 
والقائمة االسالمية 37 صوتا، اما 
في كلية التربية حصلت االئتالفية 
واالحتاد االسالمي في صندوق 
الطالب على 92 صوتا من اجمالي 
188 صوتا وفي صندوق الطالبات 
املؤثر جدا في النتائج االنتخابية 
حصل���ت عل���ى 925 صوتا من 
اجمالي 1204 أصوات، اما القائمة 
االسالمية في التربية فحصدت في 
صندوق الطالب 38 صوتا وفي 
صن���دوق الطالبات حصدت 92 

املهرجانات اخلطابية التي تشهدها 
كليات جامعة الكويت في كل عام 
واتى قرار جتميد االنشطة الطالبية 
االدارة اجلامعية تزامنا  من قبل 
مع انتش����ار وباء »H1N1« حرصا 
على عدم انتش����اره بني اجلموع 
الطالبية، خصوصا ان االنتخابات 
حتتم وجود التجمعات الطالبية 

واحتكاكهم ببعضهم البعض.
وعلى خلفية االنتخابات للعام 
النقابي 2009/2008 والتي جاءت 
نتائجه���ا من مصلح���ة القائمة 
االوفر حظا االئتالفية واالحتاد 
االسالمي حيث استطاعت هذه 
القائمة ان حتصد 5677 صوتا من 
اجمالي 12201 ففي كلية البنات 

صوتا، ومن ثم املستقلة حصلت 
في صندوق الطالب على 35 صوتا 
وفي صندوق الطالبات 150 صوتا 
وقائمة الوسط الدميوقراطي في 
صندوق الط���الب على حصلت 
على 18 صوتا، اما في الطالبات 

فحصلت على 28 صوتا.
وفي بقية الكليات كانت النتائج 
كما يلي: العلوم االدارية في املركز 
االول والذي يعتبر معقال لها للقائمة 
املس����تقلة وحلت ثانيا االئتالفية 
واالحتاد االس����المي وف����ي املركز 
الثالث جاءت الوسط الدميوقراطي 
واالسالمية اخيرا وفي كلية العلوم 
االجتماعية جاء الترتيب كما يلي: 
االئتالفي����ة واالحتاد االس����المي، 
الدميوقراطي،  املستقلة، الوسط 
وبني اجلدول في االس����فل نتائج 

بقية الكليات.
واجلميع يعلم من سيكون الفائز 
في هذه املعركة االنتخابية بالتأكيد 
ستكون قائمة االئتالفية واالحتاد 
االس����المي ولكن هل ستستطيع 
الوصول ال����ى 6000 صوت وهل 
ستصل املستقلة الى ال� 3000 صوت 
أم سيكون للوسط الدميوقراطي 
كلمة اليوم، وهل سيكون احلضور 
واملشاركة في العرس الدميوقراطي 
من قبل الطالب والطالبات بشكل 
اكبر من الع����ام املاضي؟ كل هذه 
التساؤالت سيجيب عنها كل من 
سيشارك ويصوت للقائمة االفضل 

في رأيه.

رئيس اللجنة الطالبية بجمعية القانون 
أعلن انشقاقه عن قائمة »المتحدون«

اليوسف أكد دعمه وتأييده لـ »لمستقلة«

اعلن رئيس اللجنة الطالبية بجمعية القانون في كلية احلقوق 
يوسف اليوسف، انشقاقه عن قائمة »املتحدون« ودعمه وتأييده 

الكامل للقائمة املستقلة وذلك لعدة اسباب: 
� اهمال وتفريط جمعية القانون بقيادة املتحدون مبصالح 
الطلبة الدراسية من خالل عدة امور من بينها: � التسجيل: حيث 
تقوم »جمعية املتحدون« في كل س���نة بتحويل تسجيل مواد 
الطلبة من االنترنت الى صالة التسجيل حتى تتمكن من تنظيم 
عملية التسجيل فتقوم بادخال املؤيدين لهم قبل اوقاتهم وقبل 

اصحاب املعدالت املرتفعة من اجل كسب اصواتهم.
� ازمة الدرجات: حيث لم تقم »جمعية املتحدون« بأي حترك 
حلل ازمة انخفاض درجات االمتحانات النهائية لهذا العام بحجة 
عدم رغبتها في التصعيد م���ع عمادة احلقوق! والتي ادت الى 
رسوب عدد كبير من الطلبة نتيجة املبالغة في شدة التصحيح 

من قبل األساتذة.
� جدول االمتحانات النهائية: حيث قدمت »جمعية املتحدون« 
س���بعة مقترحات جلدول اختب���ارات الفاينل رفضت جميعها 
بسبب هضمها لطلبة الفرقة الدراسية الرابعة من خالل قصر 
املدة بني االمتحان واآلخر حيث تتراوح املدة بني يوم ويومني 

بحجة عدم تصويتهم.
� التظلمات: حيث تخاذلت »جمعي���ة املتحدون« وأضاعت 
ما يقارب ال� 200 تظلم العام املاضي تخص الطالبات ولم تقم 
بإيصالها للجنة الكنترول وتسترت على هذه املصيبة مما ادى 
الى تدهور درجات عدد كبير من الطالبات، حتى كشفهم اصحاب 
احلق وكان للجنة الكنترول دور هذا العام من خالل سحب هذا 

االختصاص من جمعية التخاذل الفتقادها الثقة.
� احتكار املواد: حيث لم يكن »جلمعية املتحدون« اي حترك 
في حل مش���كلة احتكار املقررات الدراسية مما يجعلها في يد 

دكتور واحد فقط ويترتب على ذلك العديد من السلبيات.
عدم حترك اجلمعية على الكتب التي تباع داخل أسوار كلية 

احلقوق غير مشمولة بدعم ال� %40.
عدم حترك جمعية »املتحدون« لفتح شعب اضافية في املواد 
االختيارية مثل علم اجرام وبت���رول ومنظمات دولية! والتي 

ترغب في الغالبية العظمى من الطلبة.

مرشحو القوائم الطالبية 
في انتخابات اتحاد طلبة الجامعة

محمد عبداهلل عيسى املطر  ٭
 ٭س���ارة يوس���ف علي 

الرجيب
 ٭يوسف عزيز املطيري
 ٭بندر صالح القمالس

احم���د   ٭عبدالعزي���ز 
الدوسري

 ٭حمود محمد املطيري
 ٭م���رمي محمد س���الم 

الراشد

 ٭هند خالد املنديل
 ٭ناص���ر ب���در ناص���ر 

سعيد
 ٭علي حسني العنزي
 ٭محمد سند حنيف

 ٭عبداهلل هويدي الشباك
 ٭عمار علي الكندري

 ٭ش���يخة عماد محمود 
سلطان

 ٭عروب جمال الدعيج

ابراهيم   ٭شيماء محمود 
حسن

 ٭شيماء محمد عبدالعزيز 
حسني

 ٭آمن����ة يعقوب حس����ني 
بابا

 ٭فاطمة مصطفى س����يد 
املوسوي

 ٭حوراء علي حاجية
 ٭م����رمي عبدالرضا احمد 

الهندياني
 ٭فه����د احم����د حس����ني 

الوثيقي
 ٭مه����دي محم����د عباس 

اشكناني
 ٭محم����د عل����ي حس����ني 

عبدالرضا
 ٭اسراء نوري الشماع
 ٭محمد قاسم بهبهاني

 ٭عبداحملسن جمال حسني 
الشطي

 ٭محمد عدنان سيد زاهد
 ٭ميثم محمد تقي

 ٭وائ����ل عبداألمير وائل 
املهنا

 ٭محمد عبدالعزيز حياة
 ٭يعقوب يوسف دشتي

 ٭علي احمد حبيب

 ٭فاطمة حيدر األربش
 ٭مرمي حسني عيسى

 ٭حس����ن حس����ني حسن 
ياسني

عبدالعزي����ز   ٭زم����زم 
صالح

 ٭احمد بدر احلجي
 ٭عبداهلل عادل املرجان
 ٭آالء عبدالرضا اخلاطر

الدين   ٭اب����رار ص����الح 

الكندري
عبداحملس����ن   ٭ن����ورة 

الضبيبي
 ٭فاطمة احمد اشكناني

 ٭انوار عادل فارس
 ٭سليمان خليفة القالف
 ٭مبارك سامي الصالح

حكي����م   ٭عبدالعزي����ز 
بوحمد

 ٭احمد مسعد املزيعل

 ٭حوراء فاضل غلوم
 ٭فرح اسامة اجلسار

 ٭عبداهلل جاسم اخللف
 ٭لول���وة عبدالرحم���ن 

املجرن
 ٭فاطمة حميد صرخوه 
 ٭فيصل عبداهلل البريدي

 ٭ندى جاسم احلمد 
احلمي���دي   ٭ناص���ر 

الهاجري
 ٭ماجد بندر العنزي

 ٭عبدالهادي س���ليمان 
زينل

 ٭نقا ناجي املطيري
 ٭ط���ارق نش���مي دحام 

مسباح
 ٭خالد عبداحلميد خلف 

الدعاس
عبدالعزي���ز   ٭محم���د 

البليهيس
 ٭عبدالوهاب س���ليمان 

العبيد
 ٭عثمان محم���د عثمان 

العنجري
 ٭يوس���ف عبدالرحمن 

الفضالة

االئتالفية واالتحاد اإلسالمي

القائمة اإلسالمية

الوسط الديموقراطي

المستقلة


