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أحمد السعدون: إجراءات حكومية غير مسبوقة لتصحيح املسار السياسي
سعدون حماد: إعادة توزيع الدوائر االنتخابية وحتقيق العدالة للمرشحني

بدر السهيل ـ سلطان العبدان

تقدم ١١٥ مرشــحا بينهم ٨
مرشحات أمس إلى إدارة شؤون 
التابعــة لوزارة  االنتخابــات 
الداخلية بطلبات الترشح في 
أول أيــام فتــح باب الترشــح 
النتخابات مجلس األمة للفصل 
التشريعي الـ ١٧ املقرر عقدها 
فــي التاســع والعشــرين من 
سبتمبر املقبل، وبلغ إجمالي 
عــدد املرشــحني الذكــور ١٠٧

مرشحني، فيما بلغ إجمالي عدد 
املرشحات اإلناث ٨ مرشحات.

وتقدم ١٨ مرشحا ومرشحة 
في الدائرة األولى من بينهم ١٧

من املرشحني الذكور ومرشحة 
واحدة، فيما تقدم ٢٦ مرشحا 
ومرشحة في الدائرة الثانية من 
بينهم ٢٣ ذكور و٣ مرشحات 
مــن اإلناث، في حــني تقدم ٢١
الدائرة  مرشحا ومرشحة في 
الثالثة من بينهم ١٨ مرشحا من 
الذكور و٣ مرشــحات، وتقدم 
٢٧ مرشحا في الدائرة الرابعة، 
وتقدم ٢٣ مرشحا ومرشحة في 
الدائرة اخلامسة من بينهم ٢٢
مرشــحا من الذكور ومرشحة 

واحدة فقط.
وكان مــن أبرز من تقدموا 
بأوراق ترشحهم في اليوم األول 
رئيس مجلس األمة األســبق 
أحمد السعدون ووزير األوقاف 
السابق عيسى الكندري والنواب 
السابقون أسامة الشاهني ود. 
حمــد املطر وخالــد العتيبي، 
ود.حســن جوهر ود.بدر املال 
ومهند الساير وعبداهللا املضف 
ومهلهــل املضــف والصيفــي 
الصيفــي ومــرزوق احلبيني 
وبدر احلميدي، وثامر السويط 
وعبداهللا العرادة ومفرج نهار 

علــى اإلجــراءات احلكوميــة 
غير املســبوقة». وأضاف أنه 
ال ميكــن أن نطالــب النــاس 

نيابة عن ســمو أميــر البالد، 
ونشكر ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ أحمد النواف 

بتصحيح املســار السياســي 
وحسن االختيار في ظل أوضاع 
ال ميكــن قبولها مثل ســماح 

التعليم واإلسكان والتوظيف 
والصحة والتركيبة السكانية.

ووجه السعدون رسالة إلى 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ أحمد النواف أنه بعد 
األوامــر التــي أطلقها صاحب 
الســمو أمير البالد في شــهر 
أكتوبــر ٢٠٢١ حــول العفــو، 
متمنيا العفو عن املهجرين أو 
املوجودين في الكويت بغض 
النظر عن القضايا مادامت هي 

قضايا رأي.
وبني أن هذا األمر ال ميلكه 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
إال أنــه يســتطيع أن يتحرك 
فــي هــذا اجلانب، مؤكــدا أنه 
بعد اخلطوات التي اتخذت من 
احلكومة فإن املرحلة القادمة 

مرحلة إصالح.
وكذلك اخلطوة التي اتخذت 
بتصحيح اجلداول االنتخابية 
التي قالت عنها احلكومة إنها 
مــزورة، وكذلــك املعامــالت 
والواسطات من قبل املرشحني 

أو األعضاء السابقني.
ووجه رسالة أخرى للشعب، 
قائــال: «اخلطاب األميري كان 
عالمة فارقة مبطالبته الشعب 
بحســن االختيــار لتصحيح 

املسار السياسي».
وبســؤاله عــن خوضــه 
االنتخابــات النيابيــة في ظل 
نظام الصــوت الواحد، أجاب 
السعدون بأنه «بعد اخلطاب 

األميري ما في شيء ينقال».
وبشأن التنسيق مع القوى 
والتيــارات السياســية حول 
منصب رئيس مجلس األمة، قال 
السعدون: «اآلن هي انتخابات 

للناس».
أهم مجلس

مــن جهتــه، أكــد مرشــح 
الدائرة اخلامسة خالد العتيبي 
إن «املجلــس املقبــل هو أهم 
مجلس في تاريخ العمل النيابي 
لضرورة املرحلة، املسؤولية 
اآلن أمــام الشــعب الختيــار 
املجلس، وعموما منر مبرحلة 

انتقالية».
وأضــاف العتيبــي: «فــي 
املجالس السابقة عطلت التنمية 
والوطن دفع الضريبة وعموما 
الســباق االنتخابي منافســة 
والناخب واع ومييز بني الغث 

والسمني».
وبسؤاله عن الرئاسة، قال 
العتيبي ان موضوع الرئاسة 
لــم يبحث، ومصلحة الكويت 

١١٥ مرشحاً ومرشحة حصيلة اليوم األول من فتح باب التسجيل النتخابات مجلس األمة (٢٠٢٢) من بينهم ٨ سيدات

أحمد السعدون

د.محمد العبداجلادرأسامة الشاهني

أ.د.حمد املطر

مبارك اخلجمة

هاني شمسعزام العميمثامر العنزي

سعدون حماد

د.بدر املال

فجر السعيد

شــؤون االنتخابات «نشــكر 
باألساس سمو ولي العهد على 
خطابه التاريخــي الذي ألقاه 

احلكومة لألعضاء السابقني بأن 
ميروا على الوزارات واجلهات 
احلكومية للتوسط لتخليص 
معامــالت املواطنــني، مضيفا 
أنــه ال ميكن أن نطالب الناس 
بحسن االختيار في ظل جداول 
انتخابية احلكومة تقول عنها 

إنها مزورة.
وأكد أنه ال ميكن أن جترى 
انتخابات في ظل هذه األوضاع 
الســابقة واتخــذت إجــراءات 
لتصحيح املســار، مشيرا إلى 
أن احلكومــة أزالــت كل هــذه 
العقبــات، مبديا تفاؤله ألبعد 

احلدود.
إلــى أن احلكومة  وأشــار 
حينما قدمت خطة التنمية في 
عام ١٩٨٦ لم تتغير األولويات 
حينها عن األولويات احلالية، 
مبينــا أن احلكومــة ذكــرت 

ود.خليل أبل ود.هشام الصالح، 
واإلعالمية فجر السعيد.

شــؤون  إدارة  وكانــت 
التابعــة لوزارة  االنتخابــات 
الداخلية افتتحت في الساعة 
الســابعة والنصــف من يوم 
أمس باب الترشح النتخابات 
أعضاء مجلس األمة في الفصل 
التشــريعي الـ ١٧ (أمة ٢٠٢٢) 
ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام 
الرسمي ليوم األربعاء املوافق 

السابع من سبتمبر املقبل.
تصحيح املسار السياسي

وأدلى عدد من املرشــحني 
بتصريحــات صحافيــة فــي 
اليوم األول، فمن جانبه، قال 
رئيس مجلس األمة األســبق 
أحمــد الســعدون بعــد تقدمي 
إدارة  إلــى  ترشــحه  أوراق 

د.صالح الفضلي عمر عقلة

داود معرفي خالد سريع الهاجري

بندر املطيري

سالم احلسيني محمد منصور الرشيدي

حسن كاظم سعود الهاجري

غدير أسيري: سأتبنى موضوع احلريات ألهميته الكبرى خاصة أننا نعيش مرحلة مهمةعادل الدمخي: ضرورة وجود رؤية إصالحية حقيقية في املرحلة املقبلة ومستعد للتعاون

مبارك العرف: البلد مقبل على ثورة إصالح وتعاون بني السلطتني للنهوض بالوطنهاني حسني: نأمل في املرحلة املقبلة أن يتم حل الكثير من القضايا منها اإلسكانية والتعليمية

سعد الفجيعمش الشمري
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عيسى الكندري: عدنا للشعب ليقول كلمته بعد قرار سمو األمير بحل املجلس
صالح الشالحي: ال يوجد أي عائق من ترشحي وقيدي االنتخابي سليم

فوق أي اعتبار، وبعد النتائج 
سيبحث األمر.

مرحلة التعاون

مــن جانبــه، قال مرشــح 
الدائرة األولى عيسى الكندري: 
«عدنا للشعب ليقول كلمته بعد 
قرار صاحب السمو األمير بحل 
املجلس الذي يصب في مصلحة 
البــالد»، متطلعــا إلى مرحلة 
من التعاون واإلجناز ملعاجلة 
امللفات العالقة والتعاون وفق 

املادة ٥٠.
أجواء إيجابية

أما مرشــح الدائرة الثالثة 
حمــد العليــان فقــد قــال إن 
املرحلة الراهنة تعتبر انتقالية 
خصوصــا بعد خطاب ســمو 
األميــر املنصف وما حمله من 
مضامني وتعهدات، مؤكدا «أننا 

نعيش أجواء إيجابية».
صالح املواطنني

وقال عضــو مجلس األمة 
السابق بدر احلميدي إن القيادة 
السياســية حني اعتمدت قرار 
التصويت بالبطاقة املدنية كان 
ذلك لصالــح البلد واملواطنني 
الكويت،  والدميقراطيــة فــي 
موضحــا أنهــا تعطــي حــق 
االنتخــاب جلميــع املواطنني 
حيــث كان بعضهــم يحجــب 
عن التسجيل خالل االنتخابات 

السابقة.
اخلطاب األميري نبراس

مــن جانبــه، قال مرشــح 
الدائــرة اخلامســة الصيفــي 
الصيفــي: «توج عمــل نواب 
باخلطــاب   ٢٠٢٠ مجلــس 
التاريخي لسمو األمير والذي 

بدوره، قال مرشح الدائرة 
الثانية عبدالوهاب العيســى: 
التفــاؤل  نتلمــس  «بدأنــا 
واألمــل لــدى النــاس»، داعيا 
جميــع الناخبــني للمشــاركة 
فــي االنتخابــات املقبلة ألنها 
تاريخيــة. وبــني أن «جميــع 
ما يثار في شــأننا يهدف الى 
تشويش العملية االنتخابية».

رؤية إصالحية

وأكد مرشح الدائرة األولى 
د.عادل الدمخي على «ضرورة 
وجود رؤية إصالحية حقيقية 
في املرحلــة املقبلــة»، وقال: 
«بنــاء على ما نــراه من وعي 
شعبي سيكون املجلس القادم 
إصالحيا»، مبديا استعداده ملد 
يد التعاون في طريق اإلصالح 

وتغيير النهج».
وأعــرب مرشــح الدائــرة 
اجلــاراهللا  ســالم  الرابعــة 
احلســيني عن ثقته بحســن 
اختيار الشعب في االنتخابات 

املقبلة.
بوابة األمل

وأشار مرشح الدائرة الثالثة 
محمد اجلوعان، إلى أن البرملان 
بنجاحاته وإخفاقاته هو بوابة 
األمل ألي إصالح سياســي أو 

اقتصادي أو رياضي.
االستقرار السياسي

من جانبه، شــدد مرشــح 
الدائرة الثالثة هشام الصالح 
على ضرورة الهدوء واالستقرار 

السياسي من أجل التنمية.
وقــال: «مــا شــهدناه مــن 
جتاذبات في املرحلة املاضية 
يجــب أن ينتهــي والبــد مــن 
حوار بني السلطتني والتعاون 

بينهما».
وتابع: «نحن أمام مشــهد 
جديد ليس لنــا إال أن نتفاءل 
فيــه»، داعيا الى «التحقق من 
مصادر ثروة النواب وال بأس 

أن أبدأ بنفسي وأسرتي».
٥ مرشحات

من جهتها، قالت مرشــحة 
الدائرة االنتخابية األولى غدير 
أســيري: ســأتبنى موضــوع 
احلريــات ألهميتــه الكبــرى 
خاصة أننا نعيش مرحلة مهمة، 
باإلضافــة إلــى كل متطلبات 

املواطن الكويتي.
وتوقعت أسيري وصول ٥

مرشحات إلى عضوية مجلس 

خالد العتيبي: املجلس املقبل أهم مجلس في تاريخ العمل النيابي لضرورة املرحلة واملسؤولية اآلن أمام الشعب الختيار املجلس

عيسى الكندري

د.خليل أبلم. محمد الهدية

فهد صياح بوشيبةحمد املدلج

مهلهل املضف

احلبيني: «نحــن واثقون من 
أننا فــي بداية االنطالقة نحو 
مرحلة جديدة صاحب القرار 

اجلنسية».
مــن جهتــه، قال مرشــح 
الدائــرة اخلامســة مــرزوق 

فيها هو املواطن الكويتي».
مشروع نهضوي

بدوره، بني مرشح الدائرة 
الرابعة ثامر السويط «ترشحت 
رســميا عــن دائــرة الثبــات 
إلــى أننا  والكرامة»، مشــيرا 
«نعيــش أياما مهمــة تفصلنا 
بني مرحلة طويت بفضل اهللا 
والشعب والقيادة السياسية، 
واملرحلة القادمة مرحلة تفاؤل 
وينتظرنا مشروع نهضوي».

توزيع الدوائر

مــن جهته، شــدد مرشــح 
الدائرة الثالثة سعدون حماد 
على ضــرورة إعــادة توزيع 
الدوائــر االنتخابية وحتقيق 
العدالة للمرشحني، مبينا أنه 
ال ميكن أن دائرة بها ٢٥٠ ألف 

الســابقة»، مشــددا علــى انه 
«ال ميكــن أن نأخــذ البــريء 
بجريرة املذنب في قرار سحب 

ناخــب وأخــرى بهــا ٩٠ ألفا 
وينجــح منهما العدد نفســه 
وقال: إن احلكومة غير جاهزة 
لتنظيــم االنتخابــات وليس 
لديها برنامج، فاملرشح اليوم 
ال يعرف أســماء الناخبني في 

دائرته.
األمور طيبة

وطالــب مرشــح الدائــرة 
اخلامســة د.صالح الشالحي 
املواطنــني بالتفــاؤل، وقــال: 
«األمور كلها طيبة»، معبرا عن 
سعادته باملشاركة في العرس 

الدميوقراطي.
وأضاف: «ال يوجد أي عائق 
من ترشحي وقيدي االنتخابي 
سليم، والقضية منظورة أمام 
القضاء ونحن نثق به واألمور 

طيبة».

ألقاه ســمو ولــي العهد وهو 
نبــراس للعمل السياســي»، 
مضيفا أن «الكويت ستنهض 
بيد أبناء الشــعب الذي حثهم 
صاحب الســمو األميــر على 

حسن االختيار».
وحّمــل الصيفي احلكومة 
مسؤولية عدم إصدار مرسوم 
ضــرورة لتحقيق العدالة بني 
الدوائر االنتخابية، حيث قال: 
«من غير املعقول أن يكون عدد 
ناخبي دائرتنا اخلامسة ربع 
مليون وهناك دائرة لم يتجاوز 

عدد ناخبيها ٧٥ ألفا».
معاجلة التراكمات

بدوره، أكد مرشح الدائرة 
األولــى علــي املوســوي على 
«ضــرورة تصحيــح املســار 
ومعاجلــة تراكمــات املرحلة 

بدر منصورخالد القالف

ثامر العبدلي

عبدالوهاب العيسى

د.حسني السعيدي

نورة املليفي

امالي اشكنانيمشاري العيبان حمد العليانطالل الدبوس

فهد فالح الهاجري

مهلهل املضف: اآلن وبعد حل مجلس األمة أصبح القرار السياسي بيد املواطن د.خليل أبل: البطاقة املدنية تعطي الفرصة للجميع ومن املتوقع أن تصل نسبة التغيير إلى ٥٠٪

علي املوسوي: ضرورة تصحيح املسار ومعاجلة تراكمات املرحلة السابقةحمد العليان: املرحلة الراهنة انتقالية خاصة بعد خطاب سمو األمير املنصف ومضامينه 

د.صالح املطيري

خالد العتيبي

أسامة املناور

د.عادل الدمخي
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بدر احلميدي: التصويت بـ «املدنية» لصالح املواطنني والدميوقراطية في الكويت
هشام الصالح: ضرورة الهدوء واالستقرار السياسي من أجل حتقيق برامج التنمية

يعد رســالة واضحــة بأننا 
مستمرون بذات النهج الذي 
يحقــق املصلحــة للوطــن 

واملواطن.
وقــال عبــداهللا املضف: 
وجود أعضاء الكتلة رسالة 
بأننا مستمرون ونسعى إلى 
حتقيــق طموحات الشــعب 

الكويتي.
وأضاف: جئنا الستكمال 
التطــور والبنــاء  مرحلــة 
وجتاوز ما شهدته البلد من 
جمــود، ونحن مــع حتقيق 
إرادة الناخــب بشــكل غير 

مزور.
بدوره، قال مهلهل املضف: 
اآلن وبعد حل مجلس األمة 
أصبح القرار السياسي بيد 

اإلرادة الشــعبية على نتائج 
االنتخابات.

رسالة كتلة الـ ٥

وحضــر أعضــاء كتلــة 
النواب اخلمسة في مجلس 
٢٠٢٠ في توقيت واحد لتقدمي 
أوراق ترشــحهم النتخابات 
مجلــس األمة ٢٠٢٢، وفضل 
املرشــحون حســن جوهــر 
«األولى» وبدر املال «الثانية» 
ومهلهــل املضــف «الثالثة» 
وعبداهللا املضــف «األولى» 
ومهنــد الســاير «الثالثــة» 
الدخول إلى إدارة االنتخابات 

مجتمعني.
وقــال حســن جوهر: إن 
وصولنــا ككتلــة للترشــح 

املواطن وعموما هناك بوادر 
إيجابية.

خطوات اإلصالح

مــن ناحيته، قال مرشــح 
الدائرة الثالثة مهند الســاير: 
شكرا للشــعب الكويتي الذي 
كان الداعم األول لنا في مجلس 
٢٠٢٠ والسبب في إقصاء حقبة 
سياسية كانت من أسوأ احلقب 
في تاريخ الكويت، مضيفا أن 
إقصاء الفاســدين املسيطرين 
على املشهد كانت أولى خطوات 
اإلصالح واليوم متفائلون بفتح 

بصفحة جديدة.
وقال مرشح الدائرة الرابعة 
سلطان مطني الشمري: نتمنى 
من الشعب ان يختار األفضل 

 «إما دولــة قانــون.. أو دولة 
فساد».

 مــن جانبــه، قال مرشــح 
الدائــرة الثانيــة ثامــر خالد 
العنزي: «إن  اإلرادة الشعبية 
القــت مقاومــة شرســة مــن 
املفســدين، مضيفا: «وأخيرا 
انتقلنــا إلى اعتصــام النواب 
حتى جاء اخلطاب السامي الذي 
أعادنــا إلى املســار الصحيح، 
و االنتخابــات املاضيــة كانت 
مشوهة بسبب نقل األصوات».

مساحة حوار

وقالــت مرشــحة الدائــرة 
الثانيــة عالية اخلالــد «علينا 
بحيــث  اإلداري  باإلصــالح 
تكــون هنــاك مســاحة حوار 

األمة وعودة حميدة للمرأة إلى 
قاعة عبداهللا السالم.
حل املشاكل

وأكد مرشح الدائرة اخلامسة 
هاني حسني شمس، على أهمية 
االســتقرار السياسي، آمال في 
املرحلــة املقبلــة أن يتــم حل 
الكثير من القضايا اإلسكانية 
والتعليمية والتوظيف وقضية 

العفو.
ثورة إصالح

مــن جانبــه، قال مرشــح 
الدائرة الرابعة مبارك العرف، 
إن «البلــد مقبــل علــى ثورة 
إصالح وتعاون بني السلطتني 
دون التنافر أو التشاحن الذي 

بني السلطتني بكل جدية دون 
محابــاة، وأيضــا لدينا قضية 

الهوية الوطنية».
وأضافت ان  «جتربة املرأة 
النيابيــة قصيــرة منــذ ٢٠٠٦

انطــروا علينــا ٢٠ ســنة راح 
تشوفون املجلس كله نساء».

وأكد مرشح الدائرة الثالثة 
عبدالعزيز الصقعبي «نحن أمام 
مرحلة مفصلية يجب أن نتجاوز 
الهامشــية ووضــع  املعــارك 
مشــروع إصالح وطنــي، فقد 
 كنا في مرحلة صراع برملاني- 
برملانــي، وبرملاني - حكومي 
عطــل البلــد انتهــى باعتصام 
ورســالة للقيادة السياســية 
ورد التحية وخطاب ساٍم وضع 

النقاط على احلروف.

ثامر السويط: املرحلة القادمة مرحلة تفاؤل وينتظرنا مشروع نهضوي

بدر احلميدي

مهند الساير

حمد الهرشانيثامر السويطد.عبدالعزيز الصقعبي

مخلد العازميماجد املطيري

الوطن نصــب أعينهم وعدم 
إلــى الصراعــات  االلتفــات 

السياسية واملهاترات.
مــن جانبــه، أكد مرشــح 
الرابعــة م.مســاعد  الدائــرة 
القريفــة املطيري على أهمية 
مضامني اخلطاب األميري الذي 
ألقاه ســمو ولي العهد نيابة 
عن سمو األمير التي تضمنت 
التعهد وااللتــزام باحملافظة 
على الدستور وعدم املساس 
بــه وعدم تدخل احلكومة في 
انتخابــات رئاســة املجلــس 

واللجان البرملانية.
القريفة احلكومة  وطالب 
بتحملهــا املســؤولية إلدارة 
االنتخابات بشكل نزيه يحقق 
إيصال صوت الناخب ويعكس 

ال يخدم هذا البلد»، متمنيا أن 
يكون املواطن هو الفيصل في 
انتخاب الشخص املصلح الذي 

يخدم البالد.
فرصة للجميع

بدوره، أكد املرشح خليل 
أبــل أن القيــادة السياســية 
حني اعتمدت قرار التصويت 
بالبطاقــة املدنيــة كان ذلــك 
البلــد واملواطنــني  لصالــح 
والدميوقراطيــة في الكويت، 
مؤكدا أن البطاقة املدنية تعطي 
الفرصة للجميع ومن املتوقع 
أن تصل نســبة التغيير إلى 

.٪٥٠
وطالب الناخبني بحســن 
االختيار، وأن يضعوا مصلحة 

بريكان السليمانيعبداحملسن الشمري عبير العتيبي

محمد اجلوعان

عبدالعزيز حمدان العازميعبداهللا املطيرات

د.غدير أسيري

سلوى العنزي بشار عادل مشاري ناصر العبيد

محمد اجلوعان: البرملان بنجاحاته وإخفاقاته بوابة األمل ألي إصالح سياسي أو اقتصادي أو رياضيعبدالوهاب العيسى: بدأنا نتلمس التفاؤل واألمل لدى الناس وأدعو الناخبني للمشاركة 

مهند الساير: شكرًا للشعب الكويتي الذي كان الداعم األول لنا في مجلس ٢٠٢٠عبدالعزيز الصقعبي: كنا في مرحلة صراع عطل البلد انتهى باعتصام ورسالة للقيادة السياسية

محمد اجلبري يعلن ترشحه 
النتخابات أمة ٢٠٢٢

عن الدائرة الثالثة
أعلن وزير اإلعالم والشباب األسبق والنائب السابق 
محمــد ناصر اجلبري ترشــحه النتخابات مجلس األمة 

(٢٠٢٢) عن الدائرة االنتخابية الثالثة.
وقال اجلبري في تصريح: أعلن ترشحي النتخابات 
مجلس األمة ٢٠٢٢ عن الدائرة االنتخابية الثالثة وأتشرف 
أيضا باســتقبالكم يوم االثنني من كل أسبوع في ديوان 
املرحــوم حمود اجلبــري مبنطقة خيطان - قطعة ٥ - 

شارع ناصر اجلبري - جادة ٤١ منزل ٩٥.

محمد اجلبري

د.هشام الصالح
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حسن جوهر: مستمرون بذات النهج الذي يحقق املصلحة للوطن واملواطن
مرزوق احلبيني: واثقون في انطالقة نحو مرحلة جديدة صاحب القرار فيها الشعب

عبداهللا املضف: وجود أعضاء الكتلة رسالة بأننا مستمرون ونسعى إلى حتقيق طموحات الشعب الكويتي

مبارك احلريصد.حسن جوهر

مبارك النجادة

عبداهللا املضف

د.عبداهللا العرادة

الصيفي الصيفي

عيد سعد العنزي محمد الداهوم

معاذ الدويلة

مبارك العرفمفرج نهار املطيري فهيد العجمي وداد عبداملجيد

مساعد القريفة

علي املوسوي طالل منيزل

عالية اخلالد:علينا باإلصالح اإلداري بحيث تكون هناك مساحة حوار بني السلطتني بكل جدية دون محاباة و جتربة املرأة النيابية قصيرة منذ ٢٠٠٦ انطروا علينا ٢٠ سنة راح تشوفون املجلس كله نساء

عالية اخلالد

«شؤون االنتخابات» تشهد حضورًا إعالميًا محليًا ودوليًا
مع بدء اليوم األول للترشح لـ «أمة ٢٠٢٢»

مع بدء اليوم األول من فتح 
باب الترشح النتخاب أعضاء 
مجلس األمة للفصل التشريعي 
السابع عشر، توافدت وسائل 
اإلعــالم احمللية والدولية إلى 

مبنى إدارة شؤون االنتخابات 
الداخليــة  لــوزارة  التابعــة 
لتغطيــة تقــدم املرشــحني 
واملرشــحات خلــوض غمــار 

املنافسة على (أمة ٢٠٢٢).

وتعكــس وســائل االعالم 
بتغطيتها لهذا احلدث الصورة 
املشرقة للعملية الدميوقراطية 
التــي جبــل عليهــا الشــعب 

إعالم محلي ودوليالكويتي منذ ستة عقود.

(أحمد علي ـ قاسم باشا) إعالميون يلتفون حول املرشحني 

مرزوق احلبيني

ملشاهدة الڤيديو


