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التميمي جاء في املركز األول والهاجري ثانياً وعودة احلويلة وحماد والعازمي

80% نسبة التغيير في »اخلامسة« بثالثية للعوازم
حققت الدائرة اخلامس����ة 
العيار  امس مفاج����أة م����ن 
الثقيل حيث غيرت ممثليها 
في مجلس األمة بنسبة %80 
وجاء النائب عبداهلل ابراهيم 
عب����داهلل التميمي في املركز 
األول ب� 4135 صوتا واحتل 
النائب ماضي  الثاني  املركز 
محمد الهاجري ب� 3251 صوتا 
وجاء في املركز الثالث فيصل 
الكندري ب� 2977 صوتا وطالل 
ب� 2785  الرابع  السهلي جاء 
صوتا وحمدان العازمي حل 
خامسا ب� 2407 أصوات ومحمد 
ب� 2139  الس����ادس  احلويلة 
صوتا وسيف العازمي السابع 
ب� 1754 صوتا في حني جاء في 

املركز الثامن حمود احلمدان ب� 
1716 صوتا واملركز التاسع كان 
من نصيب سعدون حماد ب� 
1645 صوتا وحل عاشرا احمد 
مطيع العازمي ب� 1640 صوتا، 
ويكون بذلك قد حصل العوازم 
على 3 مقاعد وشهدت الدائرة 
عودة كل من محمد احلويلة 
وسعدون حماد واحمد مطيع 

العازمي.
االنتخاب����ات  وكان����ت 
البرملانية قد شهدت اقباال كبيرا 
الناخبني والناخبات في  من 
الدائرة على عكس االنتخابات 
املاضية والتي قاطعها اغلب 

الناخبني.
وكان االقبال من الناخبني 

في الفترة الصباحية وقبيل 
اغالق الصناديق خاصة من 
الشباب وكبار السن وابناء 
الذين حرصوا على  القبائل 
املشاركة بايجابية واختيار 
من ميثلهم في البرملان، بينما 
زادت املش����اركة النس����ائية 
في الفترة املس����ائية وقبيل 
اغالق الصناديق في الثامنة 

مساء.
في الس����ياق ذاته، اعرب 
الفائزون في االنتخابات عن 
ش����كرهم وتقديره����م البناء 
الدائرة ملنحهم الثقة، مؤكدين 
عمله����م لتنفي����ذ برنامجهم 
االنتخابي وحتقيق ما يصبو 

اليه ابناء الدائرة.
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نتائج  الدائرة اخلامسة
عدد األصواتاسم املرشحالترتيب
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السير الذاتية للمرشحني العشرة الفائزين بعضوية مجلس األمة عن الدائرة اخلامسة
فاز المرشحون العشرة التالية اسماؤهم 

وسيرهم الذاتية بشرف عضوية مجلس األمة 
)يوليو 2013( عن الدائرة االنتخابية الخامسة 

وفق الترتيب النهائي التالي: 

1ـ عبداهلل ابراهيم عبداهلل التميمي: 

من مواليد 1965 وحاصل على شهادة الدبلوم 
في الصحافة وعمل في شركة نفط الكويت 

وهو عضو في نقابة العاملين في نفط الكويت 
وفاز بعضوية مجلس االمة )ديسمبر 2012( 

المبطل بحكم المحكمة الدستورية. 

2ـ ماضي محمد فالح علي عايد الهاجري:

 من مواليد 1968 وحاصل على البكالوريوس في 
ادارة االعمال ويعمل في وزارة النفط وهو عضو 

الجمعية العمومية لنقابة شركة نفط الكويت. 

3ـ فيصل محمد أحمد حسن الكندري:
 من مواليد 1970 وهو حاصل على الماجستير 

في إدارة األعمال ويعمل مساعد الرئيس 
التنفيذي لشركة البالد لالستثمار العقاري وفاز 

بعضوية مجلس االمة )ديسمبر 2012( المبطل 
بحكم المحكمة الدستورية. 

4ـ طالل سعد جالل سعود السهلي: 

من مواليد 1972 حاصل على بكالوريوس حقوق 
ويعمل محاميا وعضو لجنة المناقصات المركزية 
ونائب االمين العام التحاد المحامين الخليجيين. 

5ـ حمدان سالم فنيطل حيي العازمي 

من مواليد 1968 وحاصل على الماجستير 
في القانون المدني ويعمل محاميا وباحثا 

قانونيا في وزارة الداخلية وهو عضو جمعية 

المحامين الكويتية وجمعية العمرية والرابية 
التعاونية. 

6ـ محمد هادي هايف عبداهلل الحويلة 
من مواليد 1971 وحاصل على الدكتوراه في 

اإلدارة والماجستير في العلوم السياسية 
ويعمل عضو هيئة التدريس في أكاديمية 

سعد العبداهلل للعلوم األمنية والجامعة العربية 
المفتوحة ويحظى بعضوية المعهد الدولي 

للدراسات اإلستراتيجية والمعهد الملكي 
للدراسات الدولية في لندن وعضوية لجنة 
الدفاع المدني لمحافظة األحمدي واللجنة 

الوطنية للمحافظة على المياه بمحافظة 
األحمدي وعضو جمعية الصحافيين الكويتية 

وجمعية الصحافيين الدولية وفاز بعضوية 
مجلس األمة 2008 و2009. 

7ـ سيف مطلق سيف معجام العازمي

 من مواليد 1973 وحاصل على الدبلوم في 
ادارة االعمال من كلية الدراسات التجارية 

بالكويت. 

8ـ حمود محمد ناصر احمد الحمدان 

من مواليد 1962 وحاصل على الماجستير 
في الشريعة وعمل مديرا في احدى المدارس 

الثانوية بوزارة التربية ورئيس الهيئة اإلدارية 
بجمعية المعلمين الكويتية من 1990 إلى 

1993 ورئيس لجنة العالقات العامــة واإلعالم 
بجمعية المعلمين الكويتية فرع األحمــدي 

من 1995 حتى 1997 ورئـيس جمعـية 
الفنطاس التعــاونيــة مـنذ عــام 1991 إلى 

 .1994

9ـ سعدون حماد عبيد مزعل بداح العتيبي

 من مواليد 1959 وحاصل على البكالوريوس 
في الحقوق وفاز بعضوية المجلس الوطني 

عام 1990 وعضوية مجلس األمة لألعوام 
1999 و 2006 و2008 و2009 ومجلس 

)ديسمبر 2012( المبطـل بحكـم المحكـمة 
الدسـتوريــة. 

10ـ احمد عبداهلل سعد زايد مطيع العازمي من 
مواليد 1971 حاصل على الدكتوراه في الشريعة 

والقانون ويعمل مدير التدقيق والرقابة 
الداخلية في مكتب وزير الدولة لشؤون 

االسكان وفاز بعضوية جمعية الصباحية 
التعاونية ومجلس ادارة اتحاد الجمعيات 

التعاونية وعضوية مجلس االمة )فبراير 2012( 
المبطل بحكم المحكمة الدستورية.

في انتظار إعالن النتائج


