
محمد العبداجلادر يتنازل عن خوض 
االنتخابات في «الثانية» وعبداهللا العجمي 

في «اخلامسة»  .. وعلي السلمان تنازل 
عن «األولى» سابقًا

كونا ـ تقدم مرشــحان إلى إدارة شــؤون االنتخابات التابعة لوزارة الداخلية 
أمس االثنني بطلب التنازل عن خوض انتخابات مجلس األمة للفصل التشريعي 

الـ١٧ (أمة ٢٠٢٢) املقرر عقدها في الـ٢٩ من سبتمبر اجلاري.
وتنــازل عن خــوض االنتخابات في الدائــرة الثانية املرشــح محمد عبداهللا 
العبداجلــادر فيمــا تنازل عن خوض االنتخابات في الدائرة اخلامســة املرشــح 

عبداهللا صالح العجمي 
وكان املرشــح علي الســلمان تنازل في وقت سابق عن خوض االنتخابات في 
الدائــرة األولى ليكون اجمالي املتنازلني ثالثة مرشــحني منذ فتح باب الترشــح 

النتخابات مجلس األمة يوم االثنني املوافق ٢٩ أغسطس املاضي.
ووفقا لقانون االنتخاب فإن باب التنازل سيبقى مفتوحا أمام املرشحني حتى 

٢٢ سبتمبر اجلاري (قبل موعد االنتخاب بسبعة أيام على األقل).
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باسل البحراني: املرحلة املقبلة حتتاج إلى التغيير وُحسن االختيار
نايف السور: مقبلون على انتخابات تاريخية وعهد جديد وخارطة طريق

بدر السهيل

تقــــــدم ٢٣ مرشحــــا 
ومرشحة بينهم مرشحتان 
أمــس االثنــني إلــى إدارة 
شؤون االنتخابات التابعة 
لــوزارة الداخلية بطلبات 
الترشــح في اليوم الثامن 
مــن فتــح بــاب الترشــح 
النتخابــات مجلــس األمة 
للفصل التشــريعي الـ ١٧

التاســع  املقرر عقدها في 
والعشــرين من ســبتمبر 
اجلــاري، ليصــل إجمالي 
املرشحني في األيام الثمانية 
األولــى إلى ٣٤٤ مرشــحا 
ومرشــحة (بعــد تنازل ٣

مرشحني) ليصبح (صافي) 
عدد املرشحني ٣٤٢، حيث 
بلغ إجمالي عدد املرشحني 
الذكــور في اليــوم الثامن 
٢١ مرشــحا، فيما إجمالي 
اإلنــاث  عــدد املرشــحات 

مرشحتان.
وبلغ إجمالي عدد الذكور 
املرشحني حتى نهاية اليوم 
الثامن ٣١٩ مرشحا فيما بلغ 
عدد املرشحات ٢٣ سيدة.

الدائــرة  فــي  وتقــدم 
األولى مرشحان من الذكور 
ليصبح إجمالي املرشحني 
فيهــا حتــى نهايــة اليوم 
الثامــن ٤٥ مرشــحا مــن 
بيهم مرشحة واحدة، فيما 
تقدم ٣ مرشحني ذكور في 
الثانيــة ليصبح  الدائــرة 
إجمـــالي املرشحـــني فيهـــا 
٥٧ مرشحـــــا ومرشحــــة 

الدائــرة ٩٥ مــن بينهـــــم 
مرشحتان.

وأصبــح إجمالــي عدد 
الدوائــر  املرشــحني فــي 
مرشــحا   ٣٤٢ اخلمــس 
ومرشــحة مــن بينهم ٢٣

ســيدة بعد تنازل مرشح 
واحــد في الدائــرة األولى 
ومرشح في الثانية ومرشح 

في اخلامسة.
وكان من أبرز من تقدموا 
بأوراق ترشحهم في اليوم 
الثامن النائبان الســابقان 
خالد الشليمي ومحمد عبيد 

الراجحي.
إدارة شــؤون  وكانــت 
االنتخابات التابعة لوزارة 
افتتحــت فــي  الداخليــة 
الساعة السابعة والنصف 
من يوم االثنني ٢٩ أغسطس 
الترشــح  بــاب  املاضــي 
النتخابات أعضاء مجلس 
األمة في الفصل التشريعي 
الـ ١٧ (أمة ٢٠٢٢) ويستمر 
ذلــك حتــى نهايــة الدوام 
الرسمي ليوم األربعـــــاء 
املوافق السابع من سبتمبر 

الـجاري.
البناء العمودي

ووصف مرشح الدائرة 
الثانية عبدالرحمن الشمري 
االنتخابــي  البرنامــج 
للمرشح بأنه حشو انتخابي 
ابتدعها  وبدعة سياســية 
السياســيون الذين عقدوا 
مع السياســة عقدا عرفيا، 
مشددا على ضرورة تبني 

٢٣ مرشحًا ومرشحة حصيلة اليوم الثامن من فتح باب التسجيل لالنتخابات من بينهم مرشحتان بإجمالي ٣٤٢ .. وتنازل ٣

الرابعــة ليصبــح إجمالي 
املرشحني في الدائرة الرابعة 
الثامن  اليــوم  حتى نهاية 

الثامن ٥١ مرشحا ومرشحة 
مــن بينهــم ٩ مرشــحات، 
وتقدم ٦ مرشحني في الدائرة 

٩٤ مرشحــــــا ومرشــحة 
من بينهم ٤ مرشحات، أما 
الدائــرة اخلامســة فتقدم 

في الدائرة الثالثة، ليصبح 
إجمـــــالي املرشــحني فــي 
الدائــــرة حتى انتهاء اليوم 

بأوراق ترشــحه في اليوم 
الثامن ٧ مرشحني، ليصبح 
إجمــــــالي املرشــحني في 

مــن بينهم ٧ ســيدات، في 
حني تقـــــــدم ٥ مرشحني 
مــــن بينهــــم مرشحتان 

نايف السور د. جنان احلربي وليد القبندي باسل البحراني

عبدالعزيز العوضيمدغش الهاجري سيف العجميعبدالرحمن الشمري فهد الكندريعيد العتيبي عبدالرحمن السعيدي

عبدالرحمـن الشـمري: ضـرورة تبني القضية السـكنية وحتديـدًا البناء العمودي في «شـمال غـرب الصليبخات» و«جابـر األحمد»
جنـان احلربي: التنمية مشـروطة باإلصـالح التعليمي.. وال بـد من محاربة الشـهادات املزّورة وترشـحت بناء علـى رغبة وطنية

التاريخ سيميز بني من عمل واجتهد وأجنز وبني من ليس له هم إال نقد من يعملون واالنتقاص من ثمرات عملهم ونتائجه

أحمد احلمد: من دعا إلى احلوار الوطني 

ورعى فعالياته وأشاد بأجوائه هو سمو األمير

قــال النائب الســابق مرشــح 
الدائرة الثانية النتخابات مجلس 
األمة م.أحمد احلمد إن من يتحدث 
في مفهوم احلوار الوطني ويتصدى 
لتقييمــه يجب أوال أن يبتعد عن 
العصبيــة والطائفيــة ويعترف 
بتنوع النسيج الوطني ويحافظ 
على الوحدة الوطنية ال ان يكون 
طرحه منغمسا بثقافة إلغاء اآلخر 
والطعن فيه، مشيرا إلى أن دوافع 
املتحدث كانت واضحة لم يحاول 
إخفاءها فهو لم يشر إلى أي سلبية 

في نتائج احلوار الوطني ســوى 
أن العفو شمل مكونا يريد إلغاءه 

أو ال يعترف به أصال.
وبــني احلمــد أن من دعــا الى 
احلوار الوطنــي ورعى فعالياته 
وأشاد بأجوائه هو سمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد - حفظه اهللا 
ورعــاه -، ومحاولــة النيــل من 
هذا احلدث الوطنــي البارز ونقد 
مخرجاتــه ال يليق للحقيقة التي 

أوضحناها سابقا.
وشدد احلمد على أن مبدأ العفو 

يلغــي مناقشــة اخلطأ أيــا كانت 
وجهة نظــر كل طرف من أطراف 
احلــوار، وهذا ما مت تطبيقه على 
أرض الواقع فعليا خالل جلساته، 
مســتغربا من أن يعطي طرف ما 
لنفسه احلق بتقييم أعضاء احلوار 
الذين ارتضتهم القيادة السامية، 
مبينا أن التاريخ ســيميز بني من 
عمــل واجتهــد وأجنــز وبني من 
ليــس له هم إال نقــد من يعملون 
واالنتقــاص مــن ثمــرات عملهم 

ونتائجه.

رفض النيل من هذا احلدث الوطني البارز ونقد مخرجاته

مبنى إدارة االنتخابات

م. أحمد احلمد
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محمد الراجحي: التعاون بني السلطتني يحقق اإلجناز وتطلعات الشعب
خالد الشليمي: تفاؤل للمرحلة املقبلة بعد إجراءات القيادة السياسية

قضايــا األســر الكويتية، 
ومنهــا القضية الســكنية 
وحتديدا البناء العمودي في 
«شمال غرب الصليبيخات» 

و«جابر األحمد».
وقــال الشــمري عقــب 
تقدمي أوراق ترشحه صباح 
أمس في دائرة االنتخابات 
إن فكرة هــذا البناء جيدة 
لكن التطبيق سيئ، مبينا 
أهالــي شــمال غــرب  أن 
الصليبيخــات أصبحــوا 
احللقة األضعف في جتربة 

أفشلتها وزارة اإلسكان.
ووعد الشمري بالعمل 
على فك االرتباط بني وزارة 
اإلســكان وبنــك االئتمان، 
موضحا أن القيمة اإلنشائية 
للشــقة أعلــى بكثيــر من 
الوحدة السكنية حيث تقدر 

بـ٧٠ ألف دينار.
الكويت اجلديدة

من جهته، قال مرشــح 
الرابعــة نايــف  الدائــرة 
الســور: «ترشحت وسط 
أجواء تفاؤليــة وإيجابية 
تلمســناها مــن املواطنني 
لهــم»،  زياراتنــا  خــالل 
مردفا «نحن مقبلون على 
انتخابات تاريخية وخارطة 
طريق جديدة والكل متفائل 

عنود العنزي: ترشحت ألسهم في النهوض باالقتصاد الكويتي ليتوافق مع الدول املجاورة.. وقضايا احلريات من أولوياتي

الشــعب  بعــد أن عانــى 
كثيرا ماديــــا ومعنويـــا 
بسبــــــب  واجتماعيــا 
تفشي الفساد في معظـــم 

مؤسسات الدولـــة.
وأضافــت: «بنــاء على 
كلمــة ســمو ولــي العهد 
وهو تعديل املسار فوجب 
الذي  السياســي  اإلصالح 
بدأه ســمو الشــيخ أحمد 
النواف بإجــراءات تبعث 
على التفــاؤل في تطبيق 

القوانني».
وأشارت إلى أنها حتمل 
العديــد من املشــاريع في 
جدولهــا االنتخابي والتي 
التنميــة واألمــن  تخــدم 
الغذائــي، مؤكــدة أهميــة 
فتح ملف الفساد التعليمي 
الذي يحتوي على الكثير 
من القضايا مثل التعيينات 
الباراشــوتية والترقيات 
والشــهادات  باحملابــاة 
املشــبوهة، معتبــرة أن 
أي شــخص يقوم بشــراء 
شــهادة ويتمتع مبزاياها 
فهذا لن يقــوم بإعطاء أي 

بالكويــت اجلديــدة وعهد 
جديد يحقق تطلعات هذا 

الشعب احلر».
وأضاف أن «االولويات 
عجلــة  أن  فــي  تتمثــل 
التنمية على رأس برامجنا 
االنتخابيــة والقضيــــــة 
االسكانية التي تهم األسر 
الكويتية وقضية الكويتيني 
البــدون املظلومــني التــي 
يجب ان يتبناها األعضاء 
املقبلــون ألن هــذه الفئة 
مظلومة ويجب ان حتل هذه 
القضية خاصة ان االغلب 
انــاس  مســتحق ومنهــم 
ضحوا واستشهدوا ألجل 
البلــد وهناك مهندســون 
ودكاترة»، موضحا ان الكل 
متسارع خلدمة البلد وهذا 

يبشر باخلير.
اإلصالح السياسي

بدورها، قالت مرشحة 
الثالثــة د.جنان  الدائــرة 
احلربي: ترشحت بناء على 
رغبــة وطنية، مؤمنة بأن 
الكويت تســتحق األفضل 

محمد الراجحي عنود العنزيخالد الشليمي سعود الدوسري

مراسلو تلفزيون الكويت يقومون بتغطية تسجيل املرشحني في إدارة االنتخابات 

قرار للدولة، مشددة على أن 
التنمية مشروطة بإصالح 

التعليم.
عودة املهجرين

من جهته، قال مرشــح 
الدائــرة اخلامســة ســعد 
مطلق الدوسري إن اخلطاب 
الســامي يشــير إلى عهد 
جديد يتطلب منا أن يكون 
لنا نهج جديد للتعامل مع 
امللفــات من خالل خطوط 

متوازية.
وبــني أن أول اخلطوط 
عودة املهجرين واجلناسي 
وقانون املسيء الذي حرم 
البعض من ممارسة حقهم 
السياسي، مشددا على أن 
هذه األمور يجب أن تكون 
بعيــدة عــن أي جتــاذب 
سياســي وبرعايــة أبوية 
الناخبني  ســامية، داعيــا 
إلى حســن االختيــار في 

االنتخابات املقبلة.
تفاؤل وأمل

بــدوره، بــني مرشــح 

على قدر املسؤولية وحجم 
األمر امللقى على عاتقهــــا.

وزراء إصالحيون

من جهته، قال مرشــح 
باســل  األولــى  الدائــرة 
البحرانــي: «نحتــاج فــي 
املرحلة املقبلة إلى التغيير 
وحســن االختيــار حتــى 
يتماشــى املجلــس املقبل  
مع اإلصالحات السياسية 
التــي تقوم بهــا احلكومة 

احلاليــــة».
ودعــا رئيس الــوزراء 
املقبل إلى اختيــار وزراء 
إصالحيني فاعلني وتقدمي 
برنامــج عمــل حكومــي 
إصالحي مرتبط مبدة زمنية 
محــددة ألن اإلصالحــات 
ليست كلمات أو شعارات.

احتكار األراضي

الدائرة  وبــني مرشــح 
الرابعة عبدالعزيز العوضي 
أن «أهــم القضايــا التــي 
أحملهــا وتهمنــي كثيــرا 
هي القضية اإلســكانية»، 

الرابعــة خالــد  الدائــرة 
الشليمي أن هناك لغة من 
التفاؤل واألمــل للمرحلة 
املقبلة بعد اإلجراءات التي 
متت على أرض الواقع من 
القيادة السياســية والتي 

تتعلق بالشق السياسي.
الشليمي: «ان  وأضاف 
املبــادرات  هنــاك بعــض 
الشــكلية مــن احلكومــة 
ولن أعطــي صك براءة أو 
حصانــة ألي حكومــة من 
احلكومــات التــي تعودنا 
الفساد»، مردفا  منها على 
أنه على احلكومة أن حتتمي 
وراء إجنازاتها وليس وراء 

تغريدات مغردين.
وأشار إلى أنه منذ عام 
٢٠١٣ حتــى اليــوم أقــرت 
واملجالــس  احلكومــات 
الســابقة ما بني قانون أو 
تعديــل ١٩٠ قانونا، فماذا 
اســتفاد املواطــن من هذه 
القوانــني اذ ان املســتفيد 
األكبر هو القطاع اخلاص 
وشــركات التجــار، داعيا 
احلكومة احلالية ألن تكون 

مطالبـــــا بإيقاف احتكار 
األراضــي من قبــل بعض 

الشركـــات.
وأضاف «لدي العديد من 
اخلطط، وترشحت لتغيير 
الوضع واملساهمة في العهد 
اجلديــد الذي يهــدف إلى 
تغيير املشهد السياسي».

ملف احلريات

قالــت  جانبهــا،  مــن 
مرشــحة الدائــرة الثالثة 
عنود العنزي: «ترشــحت 
فــي اســتحقاقات ســابقة 
الدائــرة اخلامســــــة  في 
وفضلت أن أترشــح هذه 
املرة فــي الدائــرة الثالثة 
رغبة في التغيير»، مؤكدة 
أنها متثل املرأة الكويتيـــة 
املثقفة والعاملة في القطاع 

اخلـــــاص.
وأوضحــت «ترشــحي 
بغرض النهوض باالقتصاد 
الكويتــي ليتوافــق مــع 
الدول املجاورة، وأركز في 
برنامجــي علــى احلريات 
فال قيود علــى املواطن ما 

عــدا مــا يفرضه الديـــــن 
والقانــــون».

وأشــارت إلــى أن «من 
احملاور التــي أحملها رفع 
املستوى املعيشي ألننا ال 
نعيــش برفاهية»، مؤكدة 
«لست مدعومة وال أنتمي 
إلى أي حزب، فأنا مستقلة 

وهمي الكويت».
تعاون السلطتني

من جهته، متنى مرشح 
الدائــرة الرابعــة النائــب 
والوزيــر الســابق محمــد 
عبيد الراجحــي، على من 
يحالفهــم احلــظ والفــوز 
في االنتخابــات املقبلة أن 
يضعـــوا خطــــاب سمـــو 
األميــر نصــب أعينهم في 
حتقيق أرضيــــة للتعاون 
بــني احلكومــة واملجلــس 
لتحقيق اإلجناز وتطلعات 

الشعب الكويتي.
الراجحــي  وأضــــــاف 
«رفضنــا التجــاوز علــى 
الدســتور واعتصمنــا مع 
النــواب خــارج املجلــس 
وبعد دعوة صاحب السمو 
أمير البالد الشــيخ نواف 
الوطني  األحمــد للحــوار 
استجبنا لندائه وشاركنا 

في احلكومة».

سـعود الدوسـري: اخلطـاب السـامي يشـير إلـى عهد جديـد يتطلـب منـا أن يكون لنـا نهـج جديـد للتعامل مـع امللفات
عبدالعزيـز العوضـي: ترشـحت لتغييـر الوضـع واملسـاهمة في العهـد اجلديـد الذي يهـدف إلى تغيير املشـهد السياسـي

إحدى موظفات إدارة شؤون االنتخابات تتسلم أوراق باسل البحراني

عنود العنزي تتقدم بأوراق ترشحها إلى إدارة االنتخابات


