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تسجيل ٤٥ مرشحًا ومرشحة  بينهم ٦ سيدات حصيلة
 اليوم الثاني من فتح باب التسجيل لالنتخابات البرملانية

بإجمالي 1٣٨ بينهم 1٤ سيدة

جابر احمليلبي

إجراءات صحية

د.أحمد مطيع العازمي

روضان الروضان

جانب من قاعة تسجيل املرشحني

صفاء الهاشم

نايف املرداس

صالح عاشور

خالد الشطي

احد املرشحني

مرشح بعد تسجيل اوراقه

منى عبداحلسنيكوثر الناصر

مبارك زيد املطيريأحمد فؤاد الشطي

عبدالرحمن العتيبي

مدغشم محمد الهاجري

مرشح يقدم اوراقه

عبد الرحمن احلويلة احد املرشحني

هند البالول

د.حمد العبيد

نادية العثمان رمي العيدان

باتل الرشيدي إبراهيم عمر

سلطان العبدان

تقدم أمس 45 مرشحا من 
بينهم 6 مرشــحات بطلبات 
الترشــح إلى إدارة شــؤون 
التابعة لوزارة  االنتخابــات 
الداخلية، وذلك في ثاني أیام 
فتح باب الترشح النتخابات 
مجلس األمة للفصل التشریعي 
الـ16 املقرر عقدها في اخلامس 
من دیسمبر املقبل، ليصبح 
إجمالــي املرشــحني 13٨ من 

العازمــي وجابــر احمليلبــي 
وحمود احلمــدان، باإلضافة 
إلى الوزیر األسبق بدر ناصر 
احلميدي، والنائب والوزیر 

األسبق روضان الروضان.
وترشح عن الدائرة األولى 
1٠ مرشحني، منهم 9 مرشحني 
من الذكور، ومرشحة واحدة، 
فيما ترشح عن الدائرة الثانية 
4 مرشحني، بينهم 3 مرشحني 
ذكور ومرشحة واحدة، فيما 
ترشح عن الدائرة الثالثة 14 

الناصــر ورمي عبد  وكوثــر 
اهلل العيدان.

وجاءت أسماء املرشحني 
في الدوائــر االنتخابية وفق 

اآلتي:
الدائرة االولى: أحمد فؤاد 
الشــطي ـ عبــداهلل جاســم 
املضفـ  یعقوب یوسف دشتي 
ـ إبراهيم عبداهلل السيد عمرـ  
عيسى أحمد الكندريـ  عيسى 
حجي موســى ـ خالد حسني 
الشطيـ  صالح احمد عاشورـ  

أیوب اخلميس ـ عبدالرحمن 
حســن العتيبي ـ مبارك زید 
املطيــري ـ نادیــة العثمان ـ 
هشــام عبدالصمد الصالح ـ 
حسني عبداهلل الصایغـ  حمد 
عــادل العبيد ـ فاضل فارس 
الدبوسـ  یوسف عبداللطيف 

اخلضر.
الدائرة الرابعة: جزاع فهد 
القحصـ  باتل محمد الرشيدي 
ـ جسار مناور اجلسارـ  عمر 
أحمد الســویلم ـ فهد جهيم 

مرشحا بينهم 11 مرشحا من 
الذكور و3 مرشحات، وترشح 
عن الدائرة الرابعة 9 مرشحني 
مــن الذكــور، وترشــح عن 
الدائرة اخلامسة ٨ مرشحني 
بينهم 7 مرشحني من الذكور 

ومرشحة واحدة.
ومن أبرز املرشحات الالئي 
تقدمن بأوراق ترشحهن إلى 
إدارة االنتخابات أمس: النائب 
صفاء الهاشم ونادیة العثمان 
ومنــى عبد احلســني عوض 

عبدالعزیز سليمان العجيري 
ـ هند سليمان البالول.

الثانيــة: منــى  الدائــرة 
عبداحلسني عوض ـ یوسف 
راشــد املــذن ـ بــدر ناصــر 
احلميــديـ  عبــداهلل تركــي 

األنبعي.
 الدائرة الثالثة: رمي عبداهلل 
العيدان ـ باسم علي السعد ـ 
روضان عبدالعزیز الروضان 
ـ صفاء عبدالرحمن الهاشم ـ 
باسل جاسر الراجحيـ  خالد 

ـ نــواف ناصــر  املطيــري 
الرشــيدي ـ عبداحلميد علي 
عيسىـ  عبدالرحمن عبداهلل 
الدویلهـ  مرزوق فهد املطيري.

الدائرة اخلامســة: حمود 
مبرك العازميـ  كوثر صادق 
ـ أحمــد عبــداهلل  الناصــر 
العازميـ  جابر سعد العازمي 
ـ مدغشــم محمــد الهاجري ـ 
مرزوق فالح العازميـ  نایف 
عبدالعزیــز العجميـ  حمود 

محمد احلمدان. 

بينهم 1٢4 مرشحا من الذكور 
و14 مرشحة من اإلناث.

ومن أبرز مرشحي اليوم 
الثاني الذین تقدموا بطلبات 
ترشحهم إلى إدارة االنتخابات 
النواب: صالح عاشور وصفاء 
الهاشم ونائب رئيس مجلس 
األمة عيسى الكندري وخالد 

الشطي ونایف املرداس.
وترشــح أیضا عــدد من 
النواب السابقني وهم: مرزوق 
احلبينــي واحمد بــن مطيع 
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الشطي:  نحن أمام مرحلة ال تطيق املشاريع الشخصية 
ونحتاج إلى رجال دولة ونواب على قدر املسؤولية

روضان الروضان: سأخوض انتخابات رئاسة املجلس القادم حال فوزي

عيسى الكندري

استعدادات التسجيل

مرزوق احلبيني

د. هشام الصالححمود احلمدان

جانب من عملية التسجيل

بدر ناصر احلميدي 

يوسف اخلضر

د.حمود العازمي

حسني عبد اهلل الصايغ نواف ناصر الرشيدي

عيسى حجي موسى

عبد احلميد علي عيسى

جسار اجلسار خالد اخلميس فهد جهيم املطيريمرشح اثناء التسجيل

باسل اجلاسر

فاضل الدبوس عبداهلل تركي األنبعي

عبد العزيز سليمان العجيري

جزاع القحص

يوسف راشد املذن

شــؤون  إدارة  وكانــت 
االنتخابات قــد افتتحت في 
الترشــح  بــاب  اكتوبــر   ٢6
النتخابــات أعضــاء مجلس 
األمة في الفصل التشــریعي 
الـ16)أمة ٢٠٢٠( ویستمر ذلك 
حتى نهایة الدوام الرســمي 
ليوم األربعاء املوافق الرابع 

من نوفمبر املقبل.
وعقب تسجيل ترشحه قال 
مرشح الدائرة الثالثة النائب 
والوزیــر األســبق روضــان 

الروضان، إنه من أجل الكویت 
البد من حسن االختيار، مؤكدا 

أن القادم أفضل.
الروضــان أن  وأضــاف 
املجلس الســابق أخذ فرصة 
كاملة ولم یوفق، متمنيا من 
املجلس القادم أن یكون فيه 
خير البــالد والعباد وكویت 
املســتقبل وان یكــون هناك 
تعاون بني الســلطتني لعهد 

جدید.
تفاؤلــه  عــن  وأعــرب 

باملجلس القــادم، معلنا انه 
وبعد حصوله على ثقة ناخبي 
الدائــرة الثالثــة بــإذن اهلل 
سيخوض انتخابات الرئاسة.
مــن  انتهائــه  وعقــب 
التســجيل قال النائب خالد 
الشــطي »إننا أمام مرحلة ال 
تطيق املشاریع الشخصية، 
وستكتســحنا تســوناميات 
على غرار كورونا، لذا نحن 
بحاجة لرجال دولة، ونواب 
على قدر املسؤولية الثقيلة 

التي تنتظرنا«.
وأضــاف الشــطي، عقب 
تقدمه أمس بأوراق ترشحه 
إدارة االنتخابــات، ان  فــي 
جناح شخص قد یكون حال 
ملشكلة هذا الشخص نفسه، 
وحتقيقا لرغباته وتطلعاته، 
مخاطبــا الناخــب والناخبة 
الكویتيني بقولــه »ال تهدي 
صوتك الثمني ملن یریده حال 
ملشكلته، وفرصة ملناقصاته، 
ورغدا في عيشه، وكشخة في 

معيشــته وحياته بل امنحه 
لعامل كادح ومناضل مكافح«.
وتابع الشــطي »حتى إذا 
كتب اهلل لي النجاح، ال أعاني 
الوحــدة التي كنت أعيشــها 
في املجلس الســابق، إال من 
أفــراد معدودیــن، وأنــا في 
هذا ال أرید االســتعراضيني، 
أصحاب الشعارات اجلوفاء، 
بــل الوطنيــني احلقيقيــني، 
الذیــن یحملون هــم أبنائك 

ومستقبلهم«.

الشاهني يحّذر من إقرار مشروع 
»الضمان املالي« مبرسوم ضرورة

أســامة  النائب  حّذر 
الشاهني احلكومة من إقرار 
مشــروع قانون متويل 
للمتضررين من  البنوك 
تداعيات أزمة كورونا من 
خالل مرسوم ضرورة، 
مشيرا إلى أن هذا اإلجراء 
ســيكون غير دستوري 

وغير دميوقراطي.
الشاهني في  وأضاف 
تصريح مبجلس األمة أن 
مراسيم الضرورة تكون 
في احلاالت التي ال حتتمل 
التأخير وليس ألجل قضية 
اقتصاديــة متداولة على 

مدى أشهر طويلة.
أهمية  على  وشــدد 
عدم انصيــاع احلكومة 
ملطالب بعض املستفيدين 
وإقــرار القانــون الذي 
تبلغ قيمته ثالثة مليارات 
دينار مبرسوم ضرورة 
العامة  وتغليب املصلحة 

في هذا اجلانــب.  وأوضح أنه عندما متت 
مناقشة هذا القانون في املجلس ومحاولة 
التوافق حول تخفيض مبلغ الضمان إلى 500 
مليون دينار واقتصاره على ضمان املشاريع 
الصغيرة واملتوســطة مت إسقاط القانون، 
معتبرا أن متريــر مبلغ 3 مليارات مبنزلة 

استغالل للمشــروعات الصغيرة كقميص 
عثمان ملآرب أخرى.

وقال الشاهني »لسنا ضد التجار لكننا ضد 
االحتكار واإلضرار مبصالح الوطن واملواطنني 
واألموال العامة ونأمل في كسر هذا االحتكار 
التجاري واملالي لتحقيق املصلحة العامة«.

أسامة الشاهني


