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٤٠ مرشحًا في اليومني اخلامس والسادس
لفتح باب الترشح بإجمالي ٢٦٠ بينهم ٢٣ سيدة

سلطان العبدان 
عبدالعزيز املطيري

تقدم في اليومني اخلامس 
والســادس مــن فتــح بــاب 
التسجيل النتخابات مجلس 

للفصل التشريعي الـ ١٦ املقرر 
عقدها في ٥ ديسمبر املقبل.

وأصبــح إجمالــي عــدد 
املرشحني في كل الدوائر ٢٦٠ 
من بينهم ٢٣ ســيدة، حيث 
بلغ عدد املرشحني في الدائرة 

مرشــحتان ليصبح إجمالي 
عدد املرشــحني فــي الدائرة 
األولى ٥٢ مرشحا من بينهم 
٨ ســيدات، وترشــح عــن 
الدائرة الثانية ٦ مرشــحني 
بينهم مرشــحة واحدة فقط 

٩ ســيدات، فيما ترشح عن 
الدائــرة الرابعة في اليومني 
 ٦ والســادس  اخلامــس 
مرشــحني ليصبح اإلجمالي 
٥٥ مرشــحا، ولم يترشــح 
أي من النســاء في الدائرة، 

األولى ٥٢ مرشحا، والثانية 
٣٤، والثالثة ٦٦ والرابعة ٥٥ 

واخلامسة ٥٣ مرشحا.
الدائــرة  وترشــح عــن 
األولى في اليومني اخلامس 
والسادس ٤ مرشحني بينهم 

ليصبح اإلجمالي ٣٤ مرشحا 
بينهم ٣ مرشحات، وترشح 
عن الدائرة الثالثة ١٠ مرشحني 
بينهم مرشحة واحدة ليصبح 
إجمالــي عدد املرشــحني في 
الدائــرة ٦٦ مرشــحا بينهم 

وترشح في الدائرة اخلامسة 
١٤ مرشــحا ليصبح إجمالي 
عدد املرشــحني ٥٣ مرشحا 

من بينهم ٣ إناث.
املرشــحني  وأبــرز 
اخلامــس  اليومــني  فــي 

٥٢ مرشحاً في الدائرة األولى بينهم ٨ سيدات

خالد النيف نوال املوسوي

عبدالعزيز الصقعبي فرز الديحاني

نايف الرشيدي

أبرار الصالح

د. حمود اخلضير

علي الفضالةحسن املذكوريفيصل خالد بن حثلني

د.حمد املطر

رجال األمن يشرفون على سير عملية الترشح استعدادات أمنية وكوادر طبية في مدرسة خولة

باسل اخلرافي

األمة ٤٠ مرشــحا ومرشحة 
بينهم ٤ ســيدات، إلى إدارة 
شــؤون االنتخابات التابعة 
الداخليــة بطلبات  لــوزارة 
ترشــحهم لـــ (أمــة ٢٠٢٠) 
وذلك النتخابات مجلس األمة 
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النواب: خلف  والســادس 
دميثير العنزي ود.حمود 
السابق  اخلضير والنائب 
أحمد الشريعان، وعضوا 
املجلس املبطل األول: د.حمد 
املطر ونواف الفزيع ووزير 

منصور اجلزاف - سالمة 
عيد العصفور- نوال محمد 

املوسوي.
الدائرة الثانية: ابتسام 

محمد االبراهيم.
الدائــرة الثالثــة: أبرار 

مسلم حمزة - فرز محمد 
الديحانــي - نايف مهدي 

الرشيدي.
الدائرة اخلامسة: أحمد 
مســاعد العنــزي -حمود 
عبداهللا اخلضيــر -خالد 

العجمي- يوســف  فهــاد 
عبدالعزيز املجادي.

إدارة شــؤون  وكانــت 
االنتخابات التابعة لوزارة 
الداخليــة قــد فتحــت في 
٢٦ أكتوبــر باب الترشــح 

عبداللطيف صالح- ابراهيم 
محمد دشتي- علي راشد 

الفضالة.
الدائــرة الرابعــة: أنور 
عــراك الظفيــري -أحمــد 
العنــزي- ســيد  مطلــق 

عبداهللا نيــف املطيري - 
الفيلكاوي  خلــف محمــد 
-عبداهللا مبــارك العنزي 
بــن  خالــد  فيصــل   -
حثلــني- ماجــد محمــد 
املطيري- مبارك عبداهللا 

النتخابات أعضاء مجلس 
األمة في الفصل التشريعي 
الـ ١٦ (أمة ٢٠٢٠)، ويستمر 
التقــدم بالطلبــات حتــى 
نهايـة الدوام الرسمي ليوم 
األربعاء الـموافق ٤ نوفمبر.

محمد بن رضاعبد املجيد الفرج سيد حمزةأنور الظفيري خلف الفيلكاويحسن عبد السيد ماجد املطيريصالح أنس عنبر

عبداهللا العنزي

(قاسم باشا) مدرسة خولة تستعد الستقبال املرشحني لالنتخابات لليوم السادس على التوالي  

أحمد العنزي ابتسام اإلبراهيمأحمد الشريعان

خلف دميثير

األشغال األسبق عبدالرحمن 
املطوع. وفيما يلي أسماء 
املرشحني واملرشحات الذين 
تقدموا بأوراق ترشــحهم 
اليوم وفق الدوائر اخلمس:

الدائــرة األولى: بســام 

البرملان العربي ُيدين إطالق ميليشيا 
احلوثي طائرات مفخخة باجتاه السعودية

القاهرة - هناء السيد 

أدان البرملــان العربــي 
العبــارات إطــالق  بأشــد 
ميليشيا احلوثي االنقالبية 
ســت طائرة بــدون طيار 
مفخخــة باجتــاه اململكــة 
العربية السعودية، والتي 
اعترضتهــا بنجــاح قوات 

حتالف دعم الشرعية.
وأضاف البرملان العربي 
فــي بيان له أن اســتهداف 
امليليشيا االنقالبية للمدنيني 
واألعيان املدنية في اململكة 

العربية السعودية عمل إرهابي جبان يتنافى 
مع القيم اإلنسانية باستهداف أرواح املدنيني 
األبرياء اآلمنــني واألعيان املدنية احملمية 
بالقانون الدولي، مؤكدا أن ميليشيا احلوثي 
االنقالبية مســتمرة في أعمالها اإلرهابية 
وليســت جاهزة للمشاركة في جهود حل 

األزمة في اليمن سلميا.
العربي  البرملان  وحّمل 
النظام اإليراني كل األعمال 
اإلرهابيــة اجلبانــة التــي 
تقوم بها ميليشيا احلوثي 
االنقالبيــة، إلصــرار هــذا 
النظام على نشر الفوضى 
والتخريــب والدمــار فــي 
مــن  العربيــة  املنطقــة 
خــالل تزويــده ميليشــيا 
احلوثي باألســلحة الذكية 
والصواريــخ الباليســتية 
املســّيرة  والطائــرات 
واخلبــراء واملستشــارين 
العســكريني خدمة ملشــروعه التوســعي 

وأجندته التخريبية في املنطقة.
وأعرب البرملان العربي عن دعمه التام 
ومساندته لكل ما تتخذه قوات حتالف دعم 
الشرعية بقيادة اململكة العربية السعودية 

في التصدي لتلك األعمال اإلرهابية.

املساس بجيوب املواطنني واالنتقاص من حقوقهم  مرفوض جملة وتفصيالً

العدساني: ضرورة معاجلة
الهدر احلكومي وترشيد امليزانية

دميثير: سنواصل العمل للذود
عن مصالح املواطنني وأموالهم

 أكد رياض العدساني أنه «بعد استجوابي األخير لوزير المالية 
تم سحب الوثيقة االقتصادية وقدم الوزير استقالته الى رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد وكانت تحت تصرفه».

وأوضح رياض العدســاني أن المســؤولية اآلن على رئيس 
الوزراء بأال يستغل وزير المالية هذه الفترة بتطبيق مقترحاته 
التــي أوقفناها وأولها الوثيقة خاصة أنها في مســاس بجيوب 
المواطنين واالنتقاص من حقوقهم ومكتـسـبـــاتهم ورواتبهم، 

وهـذا األمـر مـرفوض جـمـلـة وتفصيال.
وأضاف العدســاني أنه ال يجوز معالجة اختالالت الميزانية 
واألصل االلتفات إلى الهدر الحكومي وضبط الميزانية وااللتزام 

في اللوائح والشروط المعمول فيها.
وأشار العدساني إلى األساس هو معالجة الهدر وعدم المساس 
في معيشة المواطنين، وهذا حسب نص المادة ٢٠ من دستور 

الكويت، والتي تنص على رفع مستوى المعيشة.

أعلــن النائــب خلــف 
دميثير العنزي أنه تقدم 
بأوراق ترشحه النتخابات 
مجلس ٢٠٢٠ عن الدائرة 
االنتخابية الثانية، سائال 

اهللا التوفيق.
وقال فــي تصريح له 
«ترشحت رســميا وكلي 
أمل في أن أكون عند حسن 
ظن الناخبين الكرام الذين 
شرفوني خالل السنوات 
الغالية  الماضية بثقتهم 

التي أعتز بها».
وأضاف «كما اجتهدنا 
من أجــل حماية مصالح 
الشــعب طوال ٤٠ ســنة 
من العضوية، فسنواصل 
العمــل علــى الــدوام من 
أجــل الذود عــن مصالح 
وأموالهــم  المواطنيــن 
وعدم المساس بحقوقهم 
حــال  فــي  المكتســبة 
شرفوني بثقتهم وتمثيلهم 

رياض العدسانيفي مجلس األمة».

عادل العسومي

ترشحت رسميًا وكلي أمل في أن أكون عند حسن ظن الناخبني 
الذين شرفوني خالل السنوات املاضية بثقتهم

استجوابي لوزير املالية براك 
الشيتان أدى إلى سحب الوثيقة 

االقتصادية وتقدمي  ستقالته حتت 
تصرف رئيس مجلس الوزراء
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٥٣ مرشحًا ومرشحة سجلوا أسماءهم في الدائرة 
اخلامسة النتخابات «أمة ٢٠٢٠» بينهم ٣ سيدات

٥٥ مرشحاً من الذكور تقدموا بأوراق ترشحهم في الدائرة الرابعة

أحمد الكندري بسام اجلزاف

حامد الرويعيمحمد الهاجري

سالمة العصفور

جعفر العابدينيوسف املجادي وليد الغريب إبراهيم دشتي

نواف الفزيع

استعدادات طبية ألي طارئ احد املرشحني في طريقه لتقدمي اوراقه للترشح

عقاب العتيبي

الطريجي: احلكومة فشلت في اجتثاث 
الفساد ومعاجلة التركيبة السكانية

أكد مرشح الدائرة األولى 
النائــب الســابق د.عبداهللا 
الطريجــي أن ملفات عديدة 
فــي انتظــار مجلــس األمة 
اجلديــد ونوابــه املطالبــني 
مبعاجلــة أخطــاء املاضي، 
وإلــزام احلكومــة بتنفيــذ 
اســتحقاقاتها واحترام رأي 
األغلبية الشعبية في كل ما 
يتم طرحه في قاعة عبد اهللا 

السالم.
وأضــاف فــي تصريــح 
صحفــي «أننــا ورثنا تركة 
ضخمــة مــن الفســاد على 
مدى سنوات طويلة عجزت 
احلكومات واملجالس السابقة 
عن مواجهته واجتثاثه من 
جذوره، وهو ما ســاهم في 
تعقيــد احللــول لقضايانــا 

ومشاكلنا الكثيرة».
وشــدد علــى أن معاجلة 
التركيبة الســكانية املختلة 
يجــب ان تكون فــي مقدمة 

األولويــات، مؤكدا ان الكثير من املشــاكل 
التي تعاني منها الدولة سيتم حلها تلقائيا 
في حال ضبط التركيبة السكانية وزيادة 
نســبة الكويتيني إلــى الوافدين، ومتكني 
املواطنــني من االنتفاع بخيرات بلدهم من 
دون مزاحمة الوافدين، خصوصا من العمالة 

السائبة والهامشية.

وأشار إلى ان مجلس األمة احلالي فوض 
احلكومة في كل ما يلزم ملعاجلة هذا امللف 
مع انها فشلت طوال عقود مضت في حتقيق 
احلل املنشود وهو ما زاد من تغلغل ونفوذ 
وفساد جتار اإلقامات، كما ساهم في تشكيل 
ضغــط على الكويت من قبل بعض الدول 
التي لديها نسب كبيرة من العمالة الوافدة، 

وهذا ما يجب وضع حد له.

د.عبداهللا الطريجي

رئيس «األعلى للقضاء» يشيد بدور رجال القضاء
وأعضاء النيابة باإلشراف على انتخابات «أمة ٢٠٢٠»

أشــاد رئيــس محكمــة التمييــز رئيس 
المجلــس األعلى للقضاء المستشــار أحمد 
العجيل بأهمية دور رجال القضاء وأعضاء 
النيابــة العامة في اإلشــراف علــى العملية 
االنتخابية والتي من شأنها ضمان شفافيتها 
وإخراجها بكل حيدة ونزاهة بالشــكل الذي 
نأمله فــي ظل القيــادة الرشــيدة لصاحب 
السمو أمير البالد المفدى وسمو ولي عهده 
األمين، حفظهما اهللا وسدد على درب الـحق 

خـطـاهـما.
جاء ذلك في بيان صحافي أمس الســبت 
للمستشار العجيل عقب لقائه بوكيل محكمة 
التمييز رئيس اللجنة االستشــارية العليا 
المشرفة على انتخابات مجلس األمة ٢٠٢٠ 
المستشار اسحاق الكندري وأعضاء اللجنة.
ودعا المستشار العجيل خالل االجتماع 
رئيس وأعضاء اللجنة إلى تذليل كل العقبات 
التي قد تعترض ســير العملية االنتخابية 
وتيسير السبل التي من شأنها االرتقاء بهذه 
العملية الديموقراطية التي نفتخر بها جميعا 
والتي تظهر وجه الكويت الحضاري بشكل 

يشهد له القاصي والداني.
وشدد على أهمية دور اللجنة االستشارية 

المشــرفة على ســير االنتخابات في تقديم 
الرأي القانوني فيما تطلبه لجان االنتخابات 
من مســائل قانونيــة ومالحظات الناخبين 
والمرشحين أثناء عمليتي االقتراع والفرز 
ووضــع القواعــد التي تسترشــد بها لجان 
االنتخابات لتسيير وتنظيم تغطية وسائل 
اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني للعملية 

االنتخابية بما يضمن شفافيتها.
وأوصى المستشار العجيل رئيس وأعضاء 
اللجنــة باألخذ فــي االعتبار االشــتراطات 
الصحيــة التــي تقررهــا وزارة الصحة في 
ســبيل مواجهة ڤيروس كورونا المســتجد 

(كوفيد-١٩).
يذكــر أن اللجنة برئاســة وكيل محكمة 
التمييز المستشار اسحاق الكندري وعضوية 
وكيل محكمة االستئناف المستشار صالح 
حمــادي والمحامي العام األول المستشــار 
ســعد الصفران ووكيل محكمة االستئناف 
المستشار حسين الرمضان ووكيل محكمة 
التمييز المستشار مشعل الجريوي ووكيل 
محكمة التمييز المستشار يونس الياسين 
ووكيل محكمة التمييز المستشار فؤاد الزويد 

ووكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي.

أوصى رئيس وأعضاء اللجنة باألخذ في االعتبار االشتراطات الصحية املقررة ملواجهة «كورونا»

املستشار أحمد العجيل


