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٩٣ مرشحًا حصيلة اليوم األول من فتح باب التسجيل
 النتخابات مجلس األمة من بينهم ٨ سيدات

سلطان العبدان

تقدم ٩٣ مرشــحا بينهم ٨ 
مرشــحات إلى إدارة شــؤون 
االنتخابــات التابعــة لــوزارة 
الداخلية بطلبات الترشح في 
أول أيــام فتــح باب الترشــح 
النتخابات مجلس األمة للفصل 
التشريعي الـ١٦ املقرر عقدها في 
اخلامس ديسمبر املقبل، وبلغ 
إجمالي عدد املرشحني الذكور 
٨٥ مرشــحا، فيما بلغ إجمالي 
عدد املرشــحات اإلناث ثماني 

مرشحات.
وتقدم ٢١ مرشحا ومرشحة 
فــي الدائرة األولــى من بينهم 
١٨ مــن املرشــحني الذكور و٣ 
مرشحات، فيما تقدم ١٠ مرشحني 
ومرشحات في الدائرة الثانية 
مــن بينهم ٩ ذكور ومرشــحة 
واحدة، في حني تقدم ٢٠ مرشحا 
ومرشحة في الدائرة الثالثة من 
بينهم ١٧ مرشحا من الذكور و٣ 
مرشــحات، وتقدم ٢٤ مرشحا 
فــي الدائرة الرابعة، وتقدم ١٨ 
مرشــحا ومرشحة في الدائرة 
اخلامسة من بينهم ١٧ مرشحا 

من الذكور ومرشحة واحدة.
شــؤون  إدارة  وكانــت 
االنتخابــات التابعــة لــوزارة 
افتتحــت فــي وقــت ســابق 
أمس باب الترشح النتخابات 
أعضاء مجلس األمة في الفصل 
الـ١٦ (أمة ٢٠٢٠)  التشــريعي 
ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام 
الرسمي ليوم األربعاء املوافق 

الرابع من نوفمبر املقبل.
وأكد مرشح الدائرة الثانية 
حامد محري البذالي أنه ترشح 
النتخابات مجلس األمة بسبب 
دعم وتزكية من أبناء العمومة 
وبعــض أبناء الدائرة الثانية، 
مبينا أنــه «لدعمهــم وثقتهم 
الغالية فلذلك اخترت شــعارا 

لالنتخابات «لن أخذلكم».
وقــال البذالــي إن من أهم 
أولوياتي مكافحة الفساد وسن 
قوانني تنهي أســباب وعوامل 
الفساد واملثالب القانونية لذلك، 
وأيضا تتبع سراق املال العام 
والســعي نحو عملية املراقبة 
النيابية في جميــع الوزارات 
واملؤسسات احلكومية وتكويت 
املكاتب اخلارجية لالستثمارات 
اخلارجية، فليس من املعقول 
من يحمي ويتابع أموال الدولة 

احلكومية ورفع نسبة العمالة 
الوطنية فــي القطاع اخلاص 
وحمايتهم وفق تشريع قانون 
يكون أكثر وضوحا لهذه الفئة 

من املواطنني.
من جهته، قال مرشح الدائرة 
االولى عادل عباس اخلضاري 
انه في حال الوصول للبرملان 

احلكومة في عملية الترشــح 
الناخبــني،  والتواصــل مــع 
حيث منعت املقار االنتخابية 
والندوات، وهذا االمر يقمع ارادة 
الناخبني ويحجم املرشــح من 

التواصل.
بدوره، قال مرشح الدائرة 
الثانية طالل فهد الدبوس إنه 

وديوان احملاسبة لم يقم بدوره 
جتاه املخالفات.

وبدورهــا، أكدت مرشــحة 
الدائــرة اخلامســة د.خديجة 
القالف أن الكوتــا مطلب مهم 
وضروري إلتاحة الفرصة امام 
املــرأة الكويتيــة ألداء دورها 
املهم جتاه مجتمعها، مبينة ان 

سوف نعمل على تشكيل جتمع 
نيابــي داخــل املجلــس لعدم 
جدوى العمل بشكل منفرد وان 
تكون هناك معارضة دستورية 
حتمل على رأس أولوياتها إلغاء 
قانــون املرئي واملســموع إلى 
جانب حسم مسائل اجلنسية.

وانتقد اخلضاري اجراءات 

يجــب أن جنعــل الكويت بلدا 
مثاليا ليســتفيد منها األجيال 
القادمة، الســيما حالة الترهل 
التــي عانت منهــا الدولة منذ 

سنوات طويلة ماضية.
وعن املجلس السابق، قال 
الدبــوس إن املجلس الســابق 
لم يكن على مستوى الطموح 

الصحة في الكويت عانت وعلى 
مدار أعوام واملواطن الكويتي 
يســتحق العنايــة املثلــى في 
وطنــه واالرتقاء في اخلدمات 
الصحية مطلب أساسي لكفالة 
األمان  الصحــي للمواطن، إلى 
جانب ملفات غاية في األهمية 
مثل التعليم واالسكان وامللف 

االقتصادي.
ومن جانبها، شددت مرشح 
الدائرة الثالثة د.نورة املليفي 
على ضــرورة إيقاف الفســاد 
االداري ألنــه البوابــة الكبرى 
للفساد املالي وكذلك وضع حد 
للفاسد مهما كبر منصبه، مبينة 
ان بنــاء كويت جديدة يحتاج 
إلى إذابة أوجه الفساد مبختلف 

أشكاله.
وبدوره، قال مرشح الدائرة 
اخلامسة د.صالح املطيري «إن 
أهم التزام منر به هو االلتزام 
بالثوابت الشرعية واحملافظة 
على املكتســبات الدســتورية 
والقضاء على الفساد االداري 
واملالــي وهي واجب شــرعي 
نعاهد اهللا واملواطنني عليها، 
موضحا ان املجلس السابق كان 
ضعيفا أداء ورقابة وبرزت كمية 
فساد كبيرة سواء مالي او اداري 
او قضايا التجسس، باإلضافة 

٨٥ مرشحاً من الذكور و٨ إناث 

فيصل الكندري

د.نورة املليفي

فهد البصمان

عادل اخلضاري

مبارك اخلرينج 

طالل دشتي

احلميدي السبيعي

عبد اهللا السبيعي مساعد السعيدي

 مرزوق اخلليفة

 نيف العالطي

ثامر السويط

أسامة اخلشرم

خليل الصالحناصر الدوسري

بكر الرشيدي

محمد بوعركيد.حمد األنصاري

 سعدون حماد

فاطمة رمضان

فهد املسعود

حمد الهرشاني

ياسر العازمي

د. بدر الداهوم

محمد هايف

د. شيخة اجلاسم

فــي اخلــارج أشــخاص غيــر 
كويتيني، مستطردا بقوله «فذلك 

أمر يرفضه املنطق».
وأضــاف البذالــي أن مــن 
أهدافــه أيضــا القضــاء علــى 
البطالــة وخلق فــرص العمل 
للشباب والشابات الكويتيات 
الــوزارات واملؤسســات  فــي 

سعدون حماد: يجب اختصار زيارات الدواوين والتواصل من خالل الهاتف ووسائل التواصل

عادل اخلضاري: سأعمل على تشكيل جتمع نيابي داخل املجلس لعدم جدوى العمل بشكل منفرد  وإلغاء قانون املرئي واملسموع

نورة املليفي: ضرورة إيقاف الفساد اإلداري مبختلف أشكاله ألنه البوابة الكبرى للفساد املالي و وضع حد للفاسد مهما كبر منصبه

طالل الدبوس: يجب أن جنعل الكويت بلدًا مثاليًا لتستفيد منه األجيال القادمة
ثامر السويط: أسعى للحفاظ على الثوابت اإلسالمية وإعالء العقيدة اإلسالمية والوحدة الوطنية

خديجة القالف: «الكوتا» مطلب مهم وضروري إلتاحة الفرصة أمام املرأة الكويتية ألداء دورها جتاه ملفات التعليم واإلسكان واالقتصاد

حامد البذالي: أولوياتي مكافحة الفساد وتكويت املكاتب اخلارجية لالستثمارات اخلارجية و القضاء على البطالة وخلق فرص العمل

يعقوب الصانع: الفساد أرهق الكويت وله أبعاد ثالثة قصور تشريعي وتنفيذي وتوعوي

(قاسم باشا - ريليش كومار) الطواقم الطبية واألمنية في استقبال املرشحني  

مرشحون يقدمون اوراق ترشحهم النتخابات مجلس األمة ٢٠٢٠ مدرسة خولة املشتركة للبنات تستقبل املرشحني في اليوم األول النتخابات أمة ٢٠٢٠

استعدادات الستقبال املرشحني

يوسف الغريب

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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مكافحة الفساد والتنمية االقتصادية وقضايا اإلسكان
والصحة والتعليم أهم أولويات مرشحي اليوم األول

الى التأخير في بعض امللفات 
التي تهم املواطنني مثل االسكان.
اللجنــة  أداء  إن  وقــال 
اإلسكانية البرملانية كان صفر٪ 
إلى جانب التهــاون بالقضايا 
الصحية وهناك فوضى تعليمية 

مررنا بها.
ومــن جهتــه، قال مرشــح 
م.طــالل  األولــى  الدائــرة 
عبداحلميد دشــتي إنه سوف 
يحمل ملف اإلصالح بشكل عام 
مثل إصالح النظام االنتخابي 
والنظام االقتصادي واملهجرين 
باخلارج. وأضاف دشــتي «ان 
حالة االحباط العام لدى الشعب 
الكويتي دفعتنا خلوض هذه 
االنتخابــات حملاولــة إصالح 
جميع امللفات العالقة»، موضحا 
ان الشعب مطالب باختيار رجال 
قادريــن علــى انقــاذ الكويت 
وأهلها مع بداية العهد اجلديد.
ومــن جانبه، اكد مرشــح 
الدائرة اخلامسة د.بدر الداهوم 
ان الكويتيني مطالبون بحسن 
االختيــار، الفتا إلــى أن هناك 
مسؤولية جســيمة تقع على 
عاتقهــم الختيار مــن ميثلهم 
ويتحمل همومهم وقضاياهم.

وبني الداهوم أن هناك قضايا 
كبيرة تراكمت في البلد وحتتاج 
إلى رجال على قدر املسؤولية.
وقــال الداهوم: «نتمنى أن 
نكون عند حسن ظن الناخبني 
واألمــر بيد الشــعب الكويتي 
باختيــار من يرونه مناســبا 
لتمثيلهم في مجلس االمة من 
حيث الرقابة والتشريع وهذه 
مســؤولية على كاهل الشعب 
الكويتي ونحن اخلاسرون امام 

اي اختيار سيئ».
وبدوره، اكد مرشح الدائرة 
الثالثــة يعقــوب الصانــع ان 
الفســاد أرهق الكويــت، الفتا 

إرادة شــعب وان يكون دوره 
هو الرقابة والتشريع لتحقيق 
الرفاه للشــعب الكويتي وان 
ينحاز للناس وال سواهم، وأن 
يحمل الثوابت اإلسالمية واعالء 
العقيدة اإلســالمية والوحدة 
الوطنية إلى جانب احلفاظ على 
الهوية الوطنية كما يراها العدل 

وبني أن الوضع احلالي أظهر 
الكثير من العيوب وهناك نواب 
اقسموا ولكن مع االسف ال يوجد 
تطبيق للواقع ويجب اال يكون 
التصويــت بنــاء علــى زيارة 
ديوانية او تخليص املعامالت 
واهم شــيء القوانني التي تهم 

الشعب الكويتي.

القادم من اجل الوطن واملواطن، 
داعيــا املواطنــني إلى حســن 
االختيــار وأن يضعوا الوطن 

في عيونهم.
وقال مرشح الدائرة الرابعة 
سعود بوصليب إنه «يجب ان 
تفتح كل ملفات الفساد ويجب 
ان نحسن االختيار ألجل بلدنا 

والدستور وليس كما يراها اهل 
اخلرف العنصري.

ومن جهته، متنى مرشــح 
الدائــرة االولى فخري هاشــم 
السيد رجب ان يكون تصويت 
الناخبــني بأمان ويقدمون من 
يســتحق ان يترشــح ويكون 

عضوا في مجلس االمة.

وبدوره، قال مرشح الدائرة 
الرابعــة هزاع بن هدبة ان من 
اهــم القضايا التي ســيتبناها 
هي اســقاط القروض وقضايا 
االسكان، مؤكدا أن مجلس ٢٠١٦ 
من اســوأ املجالس ولم يخرج 
بأي قرار مــن اجل املواطن او 
الوطن. ومتنى ان يكون املجلس 

وامــن واقتصــاد البلد وألجل 
رفاهيــة الشــعب ويجــب ان 
نحسن االختيار لنحافظ على 

الكويت».
وبدوره، أكد مرشح الدائرة 
الثالثة النائب ســعدون حماد 
«إننــا منــر بظــروف صحية 
وإجراءات الداخلية والعدل أكدت 
على ذلــك بالتباعد االجتماعي 
من خالل التسجيل ويجب ان 
نختصر حتى زيارات الدواوين 
ونعتذر عن زيــارات الكل في 
الدواوين والتواصل من خالل 

الهاتف ووسائل التواصل».
واضاف حمــاد أنه اول من 
طالب بإجالء الكويتيني باخلارج 
واول من طالب بتعطيل العام 
الدراســي وتأجيــل اقســاط 
املواطنــني نتيجــة لظــروف 

ڤيروس كورونا.
أما مرشــح الدائرة الرابعة 
مبارك اخلرينج، فقال إنه «ليس 
جديد علــى مبــارك اخلرينج 
االستمرار في العطاء واالداء لهذا 
الشعب الكويتي وان اخدم البالد 
أمانة ومصداقية  والعباد بكل 
وشــفافية ألننا بأمس احلاجة 
للمصداقية التي يقوم بها النائب 

جتاه وطنه وأبنائهم».
وقالــت مرشــحة الدائــرة 
الثالثة د.شــيخة اجلاســم إن 
الدائرة الثالثة دائرة حية وغنية 
وبهــا توجهــات وبعــد عائلي 
ومختلــف املذاهــب والقبائــل 
والناس يتميــزون بأنهم أهل 

اطالع ونتمنى التوفيق.
وأعرب مرشح الدائرة الرابعة 
النائب محمد هايف عن تفاؤله 
بالعهد اجلديد وبهذه االنتخابات 
ووقوف الشــعب الكويتي مع 
االصالحيني واملصلحني، متمنيا 
أن يكون التغيير على يد الشعب 

الكويتي.

طالبوا املواطنني بانتخاب القوي األمني من أجل نهضة البالد

أسامه املناور

د. علي القطان طالل الدبوس

سلطان اللغيصمعبدالوهاب البابطني

فارس العتيبي

صالح العجمي خالد الغامن

سعود بوصليب

فيصل احلربي

محسن اخلليفي

رياض احلبشي

مهلهل املضف

محمد خورشيد

عايض العتيبي سلمان العازمي

أحمد احلمد

ماجد موسى 

طارق الوزان

يعقوب الصانعماجد املطيري

 خديجة القالف

د. دومي املويزري

هزاع الهدبة

فيصل الدويسان صالح املطيري

مبارك العازمي

إلى أن املشكلة لها أبعاد ثالثة 
هي قصور تشريعي وتنفيذي 
وتوعوي والبد من إقرار هذه 
التشريعات كأسلحة مساعدة 

في احلرب ضد الفساد.
ومــن جانبه، قال مرشــح 
الدائــرة الرابعــة النائب ثامر 
السويط ان ترشحه جاء إليصال 

صالح املطيري: االلتزام بالثوابت الشرعية واحملافظة على املكتسبات الدستورية والقضاء على الفساد اإلداري واملالي

شيخة اجلاسم: الدائرة الثالثة دائرة حية وغنية وبها توجهات وبعد عائلي ومختلف املذاهب والقبائل وتتميز بأن أهلها على اطالع

بدر الداهوم: هناك قضايا كبيرة تراكمت في البلد وحتتاج إلى رجال على قدر املسؤوليةمحمد هايف: متفائل بالعهد اجلديد واالنتخابات ووقوف الشعب الكويتي مع اإلصالحيني

فخري رجب: يجب أال يكون التصويت بناء على زيارة ديوانية أو تخليص املعامالت والتركيز على القوانني التي تهم الشعب

طالل دشتي: الشعب مطالب باختيار رجال قادرين على إنقاذ الكويت وسأعمل على إصالح النظام االنتخابي والنظام االقتصادي 

مبارك اخلرينج: لنستمر في العطاء واألداء لهذا الشعب الكويتي وخدمة البالد والعباد سعود بوصليب: يجب أن تفتح كل ملفات الفساد ويجب أن نحسن االختيار ألجل بلدنا

رجال األمن يقومون بواجبهم في تأمني عملية الترشح

أحد املعاقني في طريقه لتقدمي أوراق ترشحهجانب من اإلجراءات االحترازية خالل تسجيل املرشحني لـ «أمة ٢٠٢٠»

عربة طوارئ طبية استعدادا ألي طارئ

احلمد: كرسي البرملان خلدمة 
الكويت والكويتيني بكل جترد 

وموضوعية وهو تكليف
تقدم م. أحمد احلمد بأوراق الترشــح النتخابات 
مجلس األمة ٢٠٢٠ عن الدائرة الثانية، وذلك في أول 
يوم لفتح باب التســجيل لالنتخابات واملقرر عقدها 

يوم ٥ ديسمبر ٢٠٢٠.
بهذه املناســبة، قال احلمد إن من ينظر إلى الفوز 
فــي االنتخابــات واحلصول على كرســي حتت قبة 
عبد اهللا الســالم على أنه منصب أو مركز سلطة أو 
تشريف ال ميكن أن يحقق أي إجناز ألن هذه الرؤية 
تتناقض كليا مع احلقيقة الواجبة بأن هذا املكان هو 
املنطلق الشرعي خلدمة الكويت والكويتيني بكل جترد 
وموضوعية ودراية وكفاءة وهو تكليف من الضمير 
الشخصي أوال ومن الشعب ثانيًا للقيام مبهام نبيلة 

ال عالقة لها بالشخص نفسه بأي شكل كان.
وأضــاف احلمــد أن اإلصالح السياســي في إطار 
العهــد اجلديد هو ما يجب التركيز عليه وفقا لرؤية 
جديدة أيضا تقوم على التنسيق الفعال بني السلطتني 
مع الفصل الكامل والواضح في صالحية كل منهما، 
مبينا أن اإلصالح بأشــكاله املختلفة والذي يترأسه 
اإلصالح السياسي يحتاج إلى وقت خاصة أنه لم تتم 
حتى اآلن أية خطوة نحو اإلصالح احلقيقي املتمثل 
بتعديل النظام االنتخابي والتشكيل احلكومي وفصل 
السلطات حســب الدستور، مشــددا على أن العامل 
الرئيســي الذي ميكن أن يؤثر إيجابا في هذه احلالة 
هــو وعي الناخبني والناخبات بعد أن جربوا الكثير 

من الوجوه دون فائدة!
يذكــر أن احلمــد حصــل علــى ٢٤٣٧ صوتــا في 
االنتخابات التكميلية ٢٠١٩ والتي لم تتجاوز نســبة 

املشاركة فيها ٤٠٪.

ملشاهدة الڤيديو ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت


