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بوابة الدخول إلى مقر التسجيل

55 مرشحًا في اليوم الثالث من فتح باب
التسجيل لالنتخابات البرملانية بينهم ٤ سيدات

سلطان العبدان ـ بدر السهيل

تقــدم أمس 55 مرشــحا 
مرشــحات   4 بينهــم  مــن 
بطلبات الترشــح إلى إدارة 
شــؤون االنتخابات التابعة 
لــوزارة الداخليــة وذلك في 
ثالث أيام فتح باب الترشح 
األمــة  النتخابــات مجلــس 
للفصل التشريعي الـ 16 املقرر 
عقدها في 5 ديسمبر املقبل، 

وترشــح أيضا عــدد من 
الســابقني: احمــد  النــواب 
الشحومي وعبداهلل الطريجي 
العمــر وعبــداهلل  وجمــال 
املعيــوف وعمــار العجمــي 
وحسني مزيد الديحاني وهاني 

شمس.
الدائــرة  وترشــح عــن 
أمــس 13 مرشــحا  األولــى 
بينهم 11 مرشحا من الذكور 
ومرشحتان من اإلناث ليصبح 

أمس 1٠ مرشحني من الذكور 
ليصبح اإلجمالي 43 مرشحا، 
وترشح عن الدائرة اخلامسة 
6 مرشحني بينهم 5 مرشحني 
من الذكور ومرشحة واحدة 
ليصبح إجمال املرشحني في 

الدائرة 3٢.
بــدوره، وجــه حســني 
مزيــد ثالث رســائل، خالل 
تصريح صحافي، حيث وّجه 
رسالته األولى إلى صاحب 

وجمعــان احلربــش وباقي 
النواب الســابقني والشباب 
املهجريــن، وأنتم يا ســمو 
األمير أهل للعفو والصفح، 
وهم ابناء الكويت وأبناؤكم، 
وكلنا متفائلون بعهد جديد 
وصفحة جديدة توحد الصف 
الوطني خلف قيادة سموكم 

احلكيمة«.
ووجــه مزيــد رســالته 
الثانية إلى الشعب الكويتي 

إجمال املرشحني في الدائرة 
األولى 44 مرشحا ومرشحة، 
فيما ترشح عن الدائرة الثانية 
1٠ مرشحني، ليصبح إجمالي 
املرشــحني فــي الدائــرة ٢4 
مرشحا ومرشحة، فيما ترشح 
عن الدائرة الثالثة 16 مرشحا 
بينهم 15 مرشحا من الذكور 
ومرشحة من اإلناث، ليصبح 
إجمالي مرشحي الدائرة 5٠، 
فيما ترشح عن الدائرة الرابعة 

السمو األمير الشيخ نواف 
االحمد بعودة أبناء الكويت 

املخلصني.
وقــال في نص رســالته 
»حضرة صاحب السمو أمير 
البالد والد اجلميع والقائد 
واحلكيم وربان سفينتنا، يا 
ســمو األمير، الكويت تريد 
ابنائهــا املخلصني،  عــودة 
وفيصــل  البــراك  مســلم 
املســلم ومبــارك الوعــالن 

قائال »اقتدوا وأطيعوا سمو 
األمير الذي قال في خطابه 
الســامي: لتكــون فزعتكم 

للكويت أوال«.
ودعــا مزيــد اجلميــع 
بالفزعــة للكويت من خالل 
التصويت للمرشح الصالح 
الذي يضع الكويت وشعبها 
فــوق أي مصلحــه أخرى، 
الشــعب واختياركم  فأنتم 
الصحيح هو أقوى ســالح 

اإلجمالي ١٧5 من الذكور و١٨ سيدة

جراح الفوزان

عبدالرزاق الرشيدي

د.عادل الدمخي

عمار العجمي خالد العجيلجمال العمر

احد املرشحنيأحمد اخلشنام

سعد الظفيريسارة الناصر

هاني حسن

محمد اجلبري

فواز الرشيديهيثم العوض عبيد سيف

سعد اخلنفور

ليصبح إجمالي املرشحني 1٩3 
مــن بينهم 175 مرشــحا من 
الذكور و1٨ مرشحة من اإلناث.

ومن أبرز مرشحي اليوم 
الثالث الذين تقدموا بطلبات 
ترشحهم إلى إدارة االنتخابات 
النواب د.عادل الدمخي ود.بدر 
املال ود.عودة الرويعي وسعد 
اخلنفــور وعلي الدقباســي 
والوزيــر والنائــب محمــد 

اجلبري.
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جانب من عملية التسجيل

إجراءات أمنية

أحمد الشحومي: أمتنى أن حتقق املرحلة املقبلة آمال وتطلعات 
وطموحات الشعب بقيادة سمو األمير وسمو ولي عهده

الفساد واملفسدين  حملاربة 
الذيــن عاثــوا فــي الكويت 

فسادا.
وأكــد مزيد في رســالته 
الثالثــة »أن احلكومة التي 
انتهكت الدستور، وتنصتت 
علــى حرمــات املواطنــني 
واســتغلت ســلطاتها ضد 
الشرفاء املخلصني وتخاذلت 
الشــعب ومصاحله  جتــاه 
واحتياجاته، وقدمت التاجر 

إلى تزوير إرادة األمة وإيصال 
الفاســدين إلى قبة عبداهلل 

السالم«.
مــن جهته، قال مرشــح 
الدائرة الرابعة النائب علي 
الدقباسي بعد تقدمه بأوراق 
ترشحه »أســأل اهلل تعالى 
أن يولي علينا خيارنا وأن 
يحفظ بالدنا من كل مكروه«، 
مؤكــدا ثقتــه فــي الشــعب 
الكويتي باالختيار الصحيح 

داعيا الشــعب الكويتي إلى 
التفاؤل واالختيار الصحيح.

بدوره، قال النائب محمد 
اجلبري: إنه بعد التوكل على 
اهلل، تقدمــت اليوم )أمس( 
بأوراق ترشحي النتخابات 
مجلس األمة ممثال عن الدائرة 
الثالثة، سائال املولى عز وجل 
التوفيق والسداد وأن يحفظ 
الكويت واميرها وشعبها من 

كل مكروه.

أوراق ترشــحه لالنتخابات 
البرملانيــة ٢٠٢٠ أمــس، ان 
البعض صنف ذلك املجلس 
على أنه من أســوأ املجالس 
التــي مــرت علــى احليــاة 
النيابية بالكويت، من خالل 
متابعتنا للواقع السياسي في 
البالد، وانتشار الفساد في كل 
مكان حتى وصل إلى السلطة 
التشريعية، مما تسبب في 
تلوثها وسقوطها في وحل 

ملرشحي مجلس األمة.
من جانبه، متنى مرشح 
الدائرة األولى أحمد الشحومي 
ان تكــون املرحلــة املقبلــة 
مرحلة جديــدة حتقق آمال 
وتطلعات وطموحات الشعب 
الكويتــي بقيــادة صاحــب 
السمو األمير الشيخ نواف 
االحمد، حفظه اهلل، وسمو 
ولــي عهــده األمني الشــيخ 
مشعل االحمد، حفظه اهلل، 

من جهتــه، أكد مرشــح 
الدائرة األولى أسامة زيد الزيد 
»أن مجلس األمة السابق ٢٠16 
أمت مدته الدستورية كاملة في 
سابقة لم حتدث منذ ٢٠ عاما، 
غير أنها كانت أربع سنوات 
عجاف، وفشل املجلس فشال 
ذريعا في حتقيق طموحات 
الكويت وأمنياتهم،  شــعب 
وكان مجلسا مخيبا لآلمال«.

وقــال الزيد، عقب تقدمي 

الفســاد، وأصبــح بعــض 
الفاسدين يتحكمون مبصير 

أبناء الشعب الكويتي.
وأضاف أنه قرر ترشحه 
لالنتخابات حتت شعار »لن 
نتركها لهــم«، أي لن نترك 
الكويت بيد الفاسدين، داعيا 
إلــى التكاتــف إلصــالح ما 
ميكن إصالحه، ألنه بإصالح 
السلطة التشريعية وإعادتها 
ملكانتها الطبيعية ستنصلح 

عمار العجمي: الوطن أمانة بأعناقنا جميعًا وأهل الكويت ال يتركون إرادتهم الوطنية ولن يتركوا الكويت للفاسدين

د.محمد املقاطع نبيل العبيديعبداهلل املعيوف

أحمد الشحومي مهند الساير

جاسم العوضي

أحمد البديح

د.عودة الرويعيد.بدر املال

وليد الغامن

أسامة السندجمال الساير

اجلشع على املواطن البسيط 
الذي أنهكته القروض والغالء 
املعيشــي، فهــي حكومــة 
ساقطة شــعبيا ولن تفلت 
من احملاسبة إذا قدر لنا اهلل 

النجاح«.
واختتم مزيد قائال »على 
وزيــر الداخليــة أن يتحمل 
مســؤولياته جتاه عمليات 
شــراء األصــوات في جميع 
الدوائر االنتخابية التي تهدف 

الرومي يثمن دور مجلس األمة خالل الفترة السابقة
ثّمن أمني صندوق اجلمعية الكويتية حلماية 
املستهلك وعضو مجلس إدارة نقابة احملاسبني 
واملراجعني الكويتية د.عبدالعزيز الرومي الدور 
الــذي قام به مجلس األمــة خالل مدة عمله 

املاضية.
ومتنى الرومــي ان يكون املجلس القادم 
يحاكي ويلبــي طموحات وتطلعات ورغبات 
ويالمس احتياجات املواطنني من خالل إقرار 
القوانني التي تنصب من الدرجة األولى ألهداف 
التنمية املســتدامة وخدمة الوطن واملواطن 
وتفعيل طرق الرقابة املتنوعة مبا يخدم الدولة 
ويعجل في محــرك ودوران عجلة التنمية 
االقتصادية التي باتت ومازالت معطلة مقارنة 
بدول اجلوار، ومحاربة الفســاد بكل أنواعه 
وأشكاله الذي تفشى مؤخرا في وزارات ومراكز 

ومؤسسات وجهات الدولة املختلفة، وتفعيل األطر القانونية 
وتطبيق القانون ومعاقبة كل من تســول له نفسه املساس 
والتالعب بأمن وأموال ومقدرات الوطن أيا كان منصبه ومكانته، 
والعمل بشفافية تنظيمية للحد من الفساد املالي واالداري 
والقضاء عليه قطعا بإذن اهلل تعالى، ومد يد العون والتعاون 
مع احلكومة في كل ما من شــأنه دفع عجلة النمو والتطور 
الزاخر ملستقبل بلد مشرق جبل اهله على احترام القانون 
واالعتزاز وحفظ مقدراته والعمل برفعته ونصرته في شتى 
املجاالت، ومعاجلة القضايا العالقة كالصحة والتعليم واالسكان 
واحملافظة على الثوابت االسالمية والوحدة الوطنية وتقدمي كل 

ما يخدم اجيال املستقبل من توفير سبل 
املعرفة املتنوعة لكويت املستقبل الواعد.

فهناك قضايا كبرى تراكمت في البلد 
وحتتاج إلى رجال على قدر املســؤولية، 
فالدور األساسي اآلن يتوجب على املواطن 
اختيار »القوي األمني«، النائب الذي ميثله 
مبا يرضي اهلل، والبعد كل البعد عن الطائفية 
والقبلية، ألنها تنحاز بشكل عام الى شراء 
اخلواطر والتصويت مقابل خدمات وإمتام 

معامالت أو صلة قرابة وغيرها.
فالكويت اليوم بحاجة إلى نائب يسن 
ويشرع القوانني ويخاف اهلل في الكويت 
خصوصا في املرحلة القادمة جلعل الكويت 
بلدا مثاليا يســتفيد منه األجيال القادمة، 
السيما حالة الترهل التي كانت ومازالت 

تعيشها البالد منذ زمن طويل.
وكذلك القضاء على البطالة وخلق فرص عمل للشــباب 
والشابات من أبناء الوطن في مختلف اجلهات احلكومية ورفع 
نســبة العمالة الوطنية في القطاع اخلاص وحمايتهم وفق 
تشريعات قانونية، ومحاربة ارتفاع األسعار، وفتح الوكاالت 
وتنويع مصادر الدخل أمام اجلميع، ال أن تكون حكرا على 

تاجر يقوم برفع أسعار منتجاته دون مبرر.
وأخيرا، أطالب اخواني الناخبني بضرورة انتخاب القوي 

األمني من أجل نهضة البالد وعزها.
حفظ اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه.

د.عبدالعزيز الرومي

ملشاهدة الڤيديو
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العقيد صالح الشطي يتابع تنفيذ اإلجراءات األمنية 

مقر التسجيل في مدرسة خولة جتهيزات ملساعدة كبار السن

مهند الساير: األوضاع الدقيقة التي مير بها وطننا ضمن إقليم ملتهب 
تستوجب منا خطوات جادة وعاجلة بعيدًا عن اخلطابات املكررة

باقي السلطات.
بيــد  القــرار  أن  وأكــد 
الناخبــني والناخبــات في 
اختيــار األصلــح ملجلــس 
األمة، فهم مصدر السلطات 
وباســتطاعتهم اختيار من 
ميثلهم، »وكلنا ثقة بحسن 
اختياركم«، معربا عن أمله 
أن تكون املشاركة الشعبية 
متميزة تتناســب مع حجم 
القادمــة رغــم  التحديــات 

الشــعب بتنمية  طموحات 
اقتصادية حقيقية تقوم على 
تنويع مصادر الدخل وعدم 
االعتماد على النفط كمصدر 
دخــل وحيــد، وباإلمــكان 
الذهاب إلى املشتقات النفطية 
وصناعــة البتروكيماويات 
ألنها ستزيد الدخل وتوفر 
فرص عمل للشباب الكويتي 
الذي ينتظــر الوظيفة منذ 
ســنوات، فمن غير املعقول 

الــرأي والكلمــة، فضال عن 
تطوير املنظومة التعليمية 

والصحية.
وأكد أنه من غير املقبول 
أن يكــون بالكويت جامعة 
حكومية واحــدة فقط، إلى 
جانــب نــدرة التخصصات 
واملقاعد الدراسية، مبينا ان 
القطاع الصحي يحتاج إلى 
تطوير هو اآلخر، إلى جانب 
إنشاء املشــاريع الترفيهية 

بــدوره، أصدر مرشــح 
الدائرة الثالثة مهند الساير 
بيانــا قال فيه: قــال تعالى 
لــو تعلمون  )وإنه لقســم 
عظيم(، صدق اهلل العظيم، 
أقسم باهلل العظيم أن أكون 
مخلصا للوطن ولألمير وأن 
أحتــرم الدســتور وقوانني 
الدولــة وأذود عــن حريات 
الشعب ومصاحله وأمواله 
باألمانــة  أعمالــي  وأؤدي 

أن تكون الكويت بلدا نفطيا 
وأبناؤها ومهندسوها غير 

معينني بالقطاع النفطي.
وأوضح أن التوظيف في 
القطاع النفطي أصبح حلما 
للشباب غير قابل للتحقيق، 
وهذا أمر غريب في الكويت، 
الفتا إلى ضــرورة حتقيق 
العدالة االجتماعية وعودة 
الكويــت كبلــد للحريــات، 
وإلغاء قوانني احلبس على 

ألبناء الكويت، وسرعة إجناز 
تلك املشاريع.

وتطــرق إلــى ضــرورة 
البــدون  معاجلــة قضيــة 
بعدالة، الفتــا إلى ضرورة 
جتنيس أبناء الكويتيات أو 
معاملتهم معاملة الكويتي، 
ووضع حلول مناسبة لتمكني 
املرأة من خالل الكفاءة ال عن 
طريق »الكوتة«، ومساواتها 

مع الرجل.

والصدق.
وقال الســاير في بيانه: 
يشهد التاريخ واليزال على 
متيز أبناء الكويت وقدرتهم 
على البذل والعطاء ومواجهة 
احملن واألزمات والصعاب، 
باذلني في ســبيل احملافظة 
على اسم الكويت ومكانتها 
والذود عن ترابها ومقدراتها 
دماءهم وأموالهم بعيدا عن 
املصالــح الدنيوية الفانية، 

أحمد البديح: الكويت اليوم مقبلة على مفترق طرق ونحن بحاجة إلى فزعة وطنية للحفاظ على وطننا والعهد اجلديد بحاجة إلى رجال دولة

خالد العنزي د.عبداملطلب بهبهاني

أحمد البديح عذراء الرفاعيسليمان دهراب

حمود العنزيمحمد العوضيعلي القالف

أحمد احملميد وائل املطوع

أسامة الزيد د.عبداهلل الطريجي

عبدالعزيز جمشير

الظروف الصحية التي مير 
بهــا العالــم، لكنهــا فرصة 
إلصالح مــا مضى واختيار 
أعضــاء ميثلــون الشــعب 
في املجلس القادم لتحقيق 

الطموحات.
وذكر أن فســاد السلطة 
التشريعية ميكن أن يؤدي 
إلى فساد السلطة القضائية، 
مؤكــدا  عملهــا،  ويعــوق 
أنه ســيعمل علــى حتقيق 
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استعدادات الستقبال املصابني بـ »كورونا« واحملجورين

عملية التعقيم قبل الدخول جانب من اإلجراءات األمنية

علي الدقباسي: نؤكد ثقتنا في الشعب الكويتي باختيار األصلح 
حسني مزيد: احلكومة التي تنصتت على احلرمات.. ساقطة شعبيًا

وصوال لدستور 1٩6٢ الذي 
أرسى قواعد الدميوقراطية 
مصــدر  األمــة  وســيادة 
الســلطات جميعــا وبــات 
نبراســا ينيــر لنــا طريق 

الريادة.
وأكد الساير أن األوضاع 
التــي ميــر بهــا  الدقيقــة 
وطننا ضمــن إقليم ملتهب 
تستوجب منا خطوات جادة 
وعاجلة يشــارك بها جميع 

مجلس األمــة كفريق واحد 
لنكون معــا يدا بيد ممثلني 
عن األمة منارس دورا رقابيا 
وتشــريعيا بحق من خالل 
مشروع متكامل يساهم به 
املواطنون ليس بأصواتهم 
فقــط بــل بــكل التصورات 
والقضايــا التي من شــأنها 
االرتقــاء بالعمــل النيابــي 
وتطبيــق مــواد الدســتور 
والقانون وفق نظام سياسي 

يشعر باإلحباط جتاه حاضر 
ومستقبل الكويت.

وأكد العجمي ان هذا األمر 
هو الذي يريده الفاســدون 
بزرع التشــاؤم في نفوس 
الشعب الكويتي وتقويض 
إرادة األمــة، مضيفا أن أهل 
الكويت ال يتركون إرادتهم 
الوطنية ولن يتركوا الكويت 

للفاسدين.
وقــال العجمــي: الوطن 

وانتخابي عادل يحارب كل 
صــور التفرقــة والتمييــز 
العدالــة  ويرســخ أســس 
واملساواة لتعود الكويت كما 
كانت وكمــا يجب أن تكون 

دائما درة األوطان.
بــدوره، انتقــد مرشــح 
الدائرة الثالثة عمار العجمي 
الفاســدين  تكــرمي  نهــج 
وتهجرين بعض املواطنني 
الشرفاء، مما جعل الشعب 

أمانــة بأعناقنا جميعا وكل 
مواطن على وطنه مؤمتن.

بدوره، أكد مرشح الدائرة 
الرابعــة أحمــد البديح، أن 
الكويت اليــوم مقبلة على 
مفترق طرق ونحن بحاجة 
الى فزعة وطنيــة للحفاظ 
على وطننا، مضيفا: ان العهد 
اجلديد بحاجة الى نهج جديد 
وبحاجة إلى رجال دولة على 

قدر املسؤولية الوطنية.

أسامة الزيد: مجلس األمة السابق أمت مدته الدستورية كاملة في سابقة لم حتدث منذ 20 عامًا غير أنها كانت أربع سنوات عجاف

حسني مزيد

حمد املناور

حسني جمالهبة محمد

هاني شمس علي الدقباسي

نيفني معرفي صالح الفضلي

رياض العدساني

يوسف البذالي

أطياف املجتمــع بعيدا عن 
اخلطابات املكررة، حتقيقا 
لرؤى التنميــة وكي نضع 
حدا لكل صور الفساد التي 
طالت أغلب مؤسسات الدولة 
ومحاســبة كل من ســولت 
له نفســه العبث والتعدي 
على حقوق الشعب وأمواله 

ومصاحله.
وتابع »إننا نعلن اليوم 
)امس( خوضنا النتخابات 

العدساني يطالب
 رئيس الوزراء بقبول 
استقالة وزير املالية

طالب النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس 
الوزراء بقبول استقالة وزير املالية براك الشيتان على 
إثر االســتقالة املســببة التي تقدم بها وكيل الوزارة 

وعدد من الوكالء املساعدين.
وأضاف العدســاني أن اســتقالة قياديي الوزارة 
تعد سابقة تاريخية، وتؤكد انهيار املؤسسة املالية، 
خاصة أن خطاب االســتقالة أرجع سببها إلى مترير 
مشاريع مالية عالية الكلفة دون جدوى تنموية واألخذ 

بصعوبات الظروف التي متر بها امليزانية العامة.
وقال العدساني »على رئيس الوزراء قبول استقالة 
وزيــر املالية ووضع مصلحة البالد فوق كل اعتبار، 
وإنقــاذ وزارة املاليــة والهيئات التابعــة مثل الهيئة 
العامة لالســتثمار ومؤسســة التأمينات االجتماعية 
والبنك املركزي واخلطوط اجلوية الكويتية واإلدارة 

العامة للجمارك«.
واعتبر أن وزير املالية تسبب في تراجع التصنيف 
االئتمانــي للكويت، كما أنه لم يحافظ على املصلحة 
العامــة وتعزيز إيراد الدولة، وقدم وثيقة اقتصادية 

متس جيوب املواطنني املعتمدين على رواتبهم.
وبــني أن مــن بني األمور التي تؤخــذ على الوزير 
الشــيتان تقدميه مشروع قانون الضمان املالي لدعم 

التجار بقيمة 3 مليارات دينار والذي مت وقفه. 
وأشــار إلى أن الوزير لم يــف بوعوده بأن تكون 
األغلبية للحكومة في مجلس إدارة بيت التمويل، وفيما 
يتعلق بقروض االستبدال التي أعلن أنها ستكون وفق 

الشريعة اإلسالمية ولم يحدث ذلك.
عبدالعزيز السمحان

ملشاهدة الڤيديو


