
٢٧ مرشحًا في اليوم الرابع من فتح باب التسجيل
النتخابات «أمة ٢٠٢٠» منهم سيدة واحدة

سلطان العبدان

تقدم أمس ٢٧ مرشــحا 
مــن بينهم ســيدة واحدة 
بطلبات الترشح إلى إدارة 
شؤون االنتخابات التابعة 
لوزارة الداخلية، وذلك في 
اليــوم الرابع من فتح باب 
الترشح النتخابات مجلس 
األمة للفصل التشريعي الـ١٦ 
املقــرر عقدها في اخلامس 

الســابقني كامــل العوضي 
والصيفي مبارك الصيفي 
ومحمد طنا العنزي. فيما 
ترشحت سيدة واحدة وهي 

رشا البحر.
وترشــح عــن الدائــرة 
األولى ٤ مرشحني ليصبح 
إجمالــي املرشــحني فــي 
الدائرة ٤٨ مرشحا، بينهم 
٤٢ مرشحًا من الذكور و٦ 
مرشحات، فيما ترشح عن 

الرابعة ٦ مرشحني ليصبح 
إجمالي املرشحني في الدائرة 
٤٩ مرشحًا، فيما ترشح عن 
الدائرة اخلامسة ٧ مرشحني 
ليصبح اإلجمالي في الدائرة 
٣٩ مرشحاً بينهم ٣٦ مرشحًا 
من الذكور و٣ مرشــحات، 
وفيما يلي أسماء املرشحني 
واملرشــحات الذين تقدموا 
بأوراق ترشحهم اليوم وفق 

الدوائر اخلمس.

عبداهللا أبل - رشا عبداهللا 
البحر - صالح عبدالرحمن 
الهاشــم - عبــداهللا فهــد 
العبداجلــادر - يوســف 
صالــح الفضالة - ســالم 

محمد اخلضر.
الرابعة: أحمد  الدائــرة 
راشــد الصدي - عبداهللا 
العنــزي - محمــد  فهــاد 
العنــزي - محمــد  طنــا 
عبيد الراجحي - مســاعد 

الدائرة الثانية ٤ مرشحني 
ليصبح اإلجمالي في الدائرة 
٢٨ بينهم ٢٦ مرشــحًا من 

الذكور وسيدتان .
وترشــح عــن الدائــرة 
الثالثة ٦ مرشــحني بينهم 
٥ ذكور ومرشــحة واحدة 
ليصبح إجمالي مرشــحي 
الدائرة ٥٦ بينهم ٤٨ مرشحًا 

من الذكور و٨ سيدات.
وترشــح عــن الدائــرة 

الدائــرة األولــى: ظافر 
حســني الصائــغ - جعفر 
جمعــه العابديــن - كامل 
محمــود العوضي-عدنان 

سيد عبد الصمد.
الثانية: نايف  الدائــرة 
فــالح الفضلــي - ســمير 
محمــود جمعة - ســعود 
سعد املطيري - محمد علي 

احلميدي.
الثالثة: خليل  الدائــرة 

عبدالرحمــن املطيــري - 
محمد عبداهللا الديحاني.

الدائرة اخلامسة: خالد 
محمــد العتيبي - ســامي 
علــي الدبــوس - عبــاس 
فاضــل عــوض - محمــد 
هادي الهاجري - الصيفي 
مبارك الصيفي - حســن 
فالح السبيعي - عبداهللا 

طالل الهندال.
الدائرة  وقــال مرشــح 

بإجمالي ٢٢٠ بينهم ١٩ مرشحة منذ اليوم األول

خالد العتيبي

محمد الراجحي

عبداهللا فهاد

صالح الهاشممساعد املطيريمحمد الهاجري جعفر العابدينعبد اهللا الهندال

كامل العوضي

د. خليل عبداهللا

مدخل مدرسة خولة حيث االستعدادات للتسجيل لالنتخابات

سالم اخلضر

يوسف الفضالة

ديســمبر املقبــل، ليصبح 
إجمالي املرشحني ٢٢٠ من 
بينهم ٢٠١ مرشح من الذكور 

و١٩ مرشحة من اإلناث.
ومن أبرز مرشحي اليوم 
الرابع النــواب عدنان عبد 
الصمــد وخليــل عبــداهللا 
الفضالــة  أبــل ويوســف 
وعبــداهللا فهــاد العنــزي 
وخالــد مونــس العتيبي، 
فيمــا ترشــح مــن النواب 
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دعا لضرورة احلفاظ على الوحدة الوطنية

طنا: نبذ خطابات العنصرية والكراهية
وحل قضية «البدون» حًال جذريًا عادًال

أعلن ترشحه عن الدائرة األولى حتت شعار «سنعيدها األولى»

عبداهللا املضف: ال توجد في الكويت مشكلة
 موارد مالية أو كوادر وطنية بل نحتاج إلى قرار

سلطان العبدان

وعد مرشح الدائرة الرابعة محمد 
طنا الشــعب الكويتي بأنه سيقف 
إلى جانب المواطن دفاعا عن حقوقه 

ومكتسباته.
واضاف مرشح الدائرة الرابعة 
محمد طنا أن الكويت بلد الدستور 
والقانون، وعلــى الجميع احترام 

القانون ومؤسسات الدولة.
وقال طنا، في تصريح صحافي 

عقب ترشحه امس في اإلدارة العامة 
لالنتخابــات عن الدائــرة الرابعة، 
أن ترشــيد الميزانيــة ومعالجــة 
االختالالت والعجــز الموجود بها 
ال نســمح بأن يكون على حســاب 
المواطن والمساس بحياته وبجيبه 
ومقدراته التي كفلها له الدستور.

وشدد طنا على ضرورة إيجاد 
حل جذري وعادل لقضية البدون، 
رافضــا أي حل عنصري تعســفي 
لهذه الفئة، مشيرا إلى أن القضاء، 

وخاصة المحكمة اإلدارية، يجب أن 
يكون هو الفيصل في النظر وحسم 

قانون الجنسية.
ورفض طنا أي هيئة أو جهة غير 
القضاء تنظر في مسألة الجناسي، 
مؤكدا عدالة ونزاهة قضاء الكويت 

الشامخ.
وشدد طنا على ضرورة الحفاظ 
على الوحدة الوطنية ونبذ الخطابات 
العنصرية وخطابات الكراهية من 

أي مجاميع عنصرية.

أعلن مرشح الدائرة األولى عبداهللا 
جاسم املضف عن تقدمه بالترشح 
النتخابات مجلس االمة حتت شعار 

«سنعيدها األولى».
وقال املضف في تصريح صحافي 
إن التحديات السياسية واالقتصادية 
التي تواجهنــا اليوم هي تراكمات 
القرارات االصالحية طوال  لتأخر 
العقود السابقة، الفتا إلى أنه ال توجد 
لدينا في الكويت مشكلة موارد مالية 

وال كــوادر وطنية بــل منتلك كل 
مقومات النجاح وما نحتاج له اليوم 
هو قرار سياسي رشيد. وأضاف 
السياسي  القرار  أن غياب  املضف 
أن االصالح  الرشيد يجعلنا نؤكد 
السياسي هو أبو االصالحات ومن 
خالله ميكن لنــا إصالح مختلف 
املجاالت التي تأخــرت عن ركبها 

الكويت.
وعن خوضــه لالنتخابات في 

الدائرة األولى، قال املضف إن الدائرة 
االنتخابية متثل حتديا حقيقيا بحد 
ذاتها فقد وصمت بأنها دائرة مفروزة 
طائفيا وقبليا وعائليا، وفي حقيقة 
االمر ما تلمسناه من دعم وتأييد من 
أبناء الدائرة يجعلنا نؤمن بأن الطرح 
الوطني الصادق املنادي باإلصالح 
الدائرة  الرئيسي ألبناء  هو اخليار 
التي قدمت العديد من رموز ورواد 

عبداهللا جاسم املضفالعمل الوطني والسياسي.



آلية التسجيل ألحد كبار السن

إجراءات صحية قبل التسجيل

خالد العتيبي: على املواطنني تفعيل واجبهم الدستوري
الختيار ممثليهم حملاولة انتشال الكويت من عثرتها

النائــب خالــد  اخلامســة 
مونــس العتيبــي إنه في 
اخلامــس مــن ديســمبر 
املقبل سيتوافد املواطنون 
علــى صناديــق االنتخاب 
لتفعيل واجبهم الدستوري 
باعتبارهم مصدر السلطات 
وأصحاب القــرار الختيار 
ممثليهــم فــي بيــت األمة 
حملاولــة انتشــال الكويت 
من عثرتها التي تعاني منها. 

أحد منكم».
وتابــع «مــن حقكم أن 
تغضبــوا على ما آلت إليه 
األوضــاع وقد حان الوقت 
لتفعيل دوركم الدستوري 
والتاريخي للتعبير عن هذا 
السخط بشكل عملي وراق».
وأضــاف «كلــي يقــني 
أن األغلبيــة مــن أخواتنا 
يكونــوا  لــن  وإخواننــا 
ضيــوف شــرف فــي هذا 

«ومــن هذا املنطلــق أعلن 
عــن ترشــحي النتخابات 
مجلــس األمة عــن الدائرة 
اخلامسة، فبعد مضي أربع 
سنوات لهذا املجلس على 
األمــة أن تختار من اختار 
الكويت واختارها سواء في 
الدائرة اخلامســة أو بقية 
دوائــر الكويت، حفظ اهللا 
الكويــت وشــعبها من كل 

مكروه وسوء».

مرشحو اليوم الرابع طالبوا باختيار القوي األمني القادر على مكافحة الفساد

أحد املرشحني خالل التسجيل

سعود الشالحي

عدنان عبدالصمد

رشا البحر

سامي الدبوس  الصيفي مبارك الصيفي

عباس عوض

 محمد طنا

د. عبداهللا العبداجلادر

ظافر حسني الصايغ

نايف الفضلي

وخاطب العتيبي الشعب 
بقوله «علــى عاتقكم تقع 
الـــمسؤولية الكبــرى في 
إعـــادة البالد إلى الطريق 
الصحيــح بعدمــا حــادت 
عنه بسبب مظاهر الفساد 
ومحاوالت متزيق املجتمع 
أقلية  وتفريقه واستحواذ 
ذات نفوذ على خيرات البالد 
وثرواته بجانب استفحال 
مشاكل كثيرة ال تخفى على 

الدميوقراطــي  العــرس 
وســتكون لهم اليد الُعليا 
وينجحون في حتويل هذا 
الغضــب واخلــوف علــى 
الكويــت إلى قــوة ضاربة 
ُمتكن اإلصالحيني واألحرار 
من اســتكمال مشــاريعهم 
اإلصالحيــة والتــي كانت 
شــوكة فــي حلــق هؤالء 

املتنفذين». 
أنــه  العتيبــي   وأكــد 
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أعلن خوضه االنتخابات حامالً راية اإلصالح ومكافحة الفساد

السبيعي لـ «األنباء»: إسقاط القروض وتعزيز 
شة حقوقها أولوياتي األمن ومنح الفئات املهمَّ

عبدالعزيز املطيري

أعلــن عبــداهللا الســبيعي في 
لـــ «األنبــاء» ترشــحه  تصريــح 
النتخابات مجلس األمة عن الدائرة 
اخلامســة حامــال رايــة اإلصــالح 
ومكافحة الفساد والعمل املشترك 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 
لتحقيق تطلعات املواطنني، مشيرا 
إلــى أن ملفات الصحــة والتعليم 
واإلســكان والشــباب فــي قائمــة 

أولوياته.
وأضاف مرشح الدائرة اخلامسة 
تقــدمي  أن  الســبيعي  عبــداهللا 
املشروعات واالقتراحات مسؤولية 
النائب في مجلس األمة بعد االطالع 
على الدراسات والتقارير ومعرفة 
األصلــح للجميع، مبينــا أن هناك 
الكثير مــن امللفات والقضايا التي 
حتتاج إلى مناقشة وتدارس حتت 

قبة عبداهللا السالم.
وبسؤال مرشح الدائرة اخلامسة 

عبداهللا السبيعي عن أبرز القضايا 
التي سيعمل على إثارتها في املجلس، 
أوضح السبيعي أنها تشمل إسقاط 
القــروض وتعزيز األمن والرقابة، 
ومنح الفئات املهمشة حقوقها كاملة 
وخصوصا املتقاعدين، الى جانب 
حماية مستقبل األبناء عبر وضع 
سياســة لتوظيــف اخلريجني مبا 
يتناسب مع سوق العمل، إضافة إلى 
املشكالت التي تعاني منها الدائرة 

اخلامسة.

عبداهللا السبيعي

عودة الرويعي: املرحلة املقبلة
تتطلب سّن تشريعات تهم املواطنني

أكد مرشح الدائرة الثانية 
أمني سر مجلس األمة النائب 
املرحلة  أن  الرويعي  د.عودة 
املقبلة تتطلب تضافر اجلهود 
والعمل على تغليب مصلحة 
الكويت والتركيز على حتقيق 
االصالحــات االقتصاديــة 
ومعاجلة عجز امليزانية العامة 
للدولة بعيداً عن جيب املواطن.

وقال الرويعي في تصريح 
عقب تســجيل ترشحه في 
انتخابــات مجلس أمة ٢٠٢٠ 
عن الدائرة االنتخابية الثانية 
«املرحلــة املقبلــة تتطلــب 
تعاون اجلميع من أجل سن 
التشريعات الالزمة، لتحسني 
أوضاع املواطن، والتركيز على 
التنمية». وأضاف الرويعي كما 
أنه من االستحقاقات التي يجب 
التركيز عليها ملف التعليم في 
ظل دخول الكويت اإلجباري 

مرحلة التعليم عن بعد، دون استعداد يذكر من 
وزارة التربية والتعليم، رغم األموال الهائلة التي 
مت صرفها، مشيراً إلى أنه في حال وصوله إلى 
املجلس مجدداً وحصوله مجددا على ثقة أبناء 
الدائرة ســيواصل ما بدأه، مبشاركة الزمالء 

النواب في اللجنة التعليمية.
وأشــار الرويعي إلــى أن مجلس ٢٠١٦ 
رغم ما واجهه من محاوالت لعرقلة أدائه، إال 

أنه جنح في إقرار عدد مــن القوانني املهمة، 
ومنها قانون القرض احلسن الذي قدمته مع 
زمالء، واجلامعات احلكومية، وتعديالت املرئي 
واملسموع واملطبوعات والنشر، وقانون اإلطفاء 
العام، وكذلك تعديل قانون االستبدال والتقاعد 
املبكر والتأمني الصحي على األجانب وفرض 
رســوم مقابل اخلدمات الصحية والتركيبة 

السكانية.

 لتحسني أوضاع املواطن والتركيز على التنمية

د. عودة الرويعي


