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٢٦ مرشحًا ومرشحة حصيلة اليوم العاشر واألخير من فتح
باب التسجيل من بينهم ٣ سيدات بإجمالي ٣٧٦ مرشحًا

بدر السهيل

إدارة شــؤون  أغلقــت 
االنتخابات التابعة لوزارة 
الداخليــة امــس األربعــاء 
أبوابهــا علــى تقديــم ٢٦
مرشــحا ومرشــحة مــن 
بينهم ٣ مرشحات، طلبات 
ترشحهم النتخابات مجلس 
األمة للفصل التشريعي الـ 
١٧ المقرر عقدها في التاسع 
والعشــرين من ســبتمبر 
الجاري، ليصل صافي عدد 
المرشحين في األيام العشرة 
للتسجيل إلى ٣٧٦ مرشحا 
ومرشــحة (بعــد تنازل ٦

مرشحين) حيث بلغ إجمالي 
عدد المرشحين الذكور في 
اليوم العاشــر واألخير ٢٣
مرشــحا، فيما بلغ إجمالي 
عدد المرشــحات اإلناث ٣

مرشحات.
وبلغ إجمالي عدد الذكور 
المرشــحين حتــى اغالق 
أيــام التســجيل العشــرة 
٣٤٩ مرشحا فيما بلغ عدد 

المرشحات ٢٧ سيدة.
الدائــرة  فــي  وتقــدم 
األولى ٦ مرشحين، منهم ٥

مرشحين من الذكور وأخرى 
من اإلناث ليصبح إجمالي 
المرشحين فيها حتى نهاية 
اليوم العاشــر ٥٣ مرشحا 
من بينهم ٣ مرشحات، فيما 
تقدم ٨ مرشحين ذكور في 
الثانيــة ليصبح  الدائــرة 
إجمالي المرشحين فيها ٦٧

مرشحا ومرشحة من بينهم 
٧ ســيدات، في حين تقدم 
مرشحان ذكور في الدائرة 
الثالثــة، ليصبــح إجمالي 
المرشــحين فــي الدائــرة 
حتى انتهاء اليوم العاشر 
٥٦ مرشــحا ومرشحة من 
بينهم ٩ مرشحات، وتقدم 
٦ مرشــحين ومرشــحات 
فــي الدائــرة الرابعة منهم 
٥ مرشــحين مــن الذكور، 
ومرشحة واحدة من اإلناث 
ليصبح إجمالي المرشحين 
فــي الدائــرة الرابعة حتى 
نهاية اليوم العاشر واألخير 
٩٩ مرشــحا ومرشحة من 
بينهــم ٥ مرشــحات، أمــا 
الدائــرة الخامســة، فتقدم 
فــي  ترشــحه  بــأوراق 
اليــوم العاشــر واألخيــر 
٤ مرشــحين ومرشــحات، 
منهم ٣ مرشحين من الذكور 
ومرشحة واحدة، ليصبح 
إجمالــي المرشــحين فــي 
الدائرة ١٠١ مرشح ومرشحة 

من بينهم ٣ مرشحات.
وأصبــح إجمالــي عدد 
المرشــحين فــي الدوائــر 
مرشــحا   ٣٧٦ الخمــس 
ومرشحة من بينهم ٢٧ سيدة 

بعد تنازل ٦ مرشحين.
أبــرز مــن   وكان مــن 
تقدموا بأوراق ترشــحهم 
في اليوم العاشر واألخير 

وذكر القالف أن «موقف 
النواب الشيعة وتأييدهم 
لحكومــات ســابقة بيــن 
فســادها، هــذا موقــف ال 
يعجبني وأرفضه، كما أنه 
سبب لتأييدي لشخصيات 
أخــرى»، مردفــا «ال نريد 
خنوعــا أو خضوعا نريد 
وشــجاعة  وقــوة  إرادة 
ومصلحة الكويت قبل كل 

شيء».
وتمنــى القــالف علــى 
الحكومة أن تتمسك بالعهد 
الذي قطع بأنها لن تتدخل 

وكشفه شــيكات القبيضة 
وهذا بشجاعته علق الجرس 
القبيضة، ومسلم  وكشف 
البــراك مواقفه يشــهد له 
القاصي والداني وبجرأته 
وقف أمام العالم ودفع ثمن 
ذلك في السجن والتهجير».

خطوات إصالحية

مــن ناحيتهــا، قالــت 
مرشــحة الدائــرة الرابعة 
موضــي المطيري «أتوجه 
برسالة إلى كل أبناء الشعب 
الكويتي، رجاال ونساء، وإلى 

تعكس عن السياسي، فهو 
يعتبر منافقا أو مجامال».

وأوضحت أن «السياسة 
هي نهــج وفكر وأســلوب 
وطريقة تفكير، فهو الذي 
ينهض بالبلد وال يســعى 
إلى الثــراء أو للمنصب أو 
لتحقيــق مصالــح ذاتيــة 
ضيقة، هو أبعد ما يكون عن 
الناجح، فالدول  السياسي 
تنهض بسياسييها عندما 
يكــون الهــدف هــو رفعة 
الوطن والمواطن الكويتي».

وأكدت أنها «وجه سياسي 
جديد وهناك معوقات أبرزها 
هــو االســتياء العــام لدى 
الناخبيــن مــن أداء المرأة 
فــي البرلمــان، وكنت من 
ضمن من استاء من المرأة»، 
مؤكدة أن «المرأة خذلتنا في 
البرلمان والحكومة، ووقفت 

ضد المرأة».
وأضافــت أن «المرحلة 
جديــدة والــكل فــي أيــام 
االنتخابــات يقولون على 
الحكومة أن تقرأ مخرجات 
االنتخابات جيدا وتفهم ما 
هي رســالة الناخبين إلى 
الحكومة»، مبينــة أن «ما 
حدث اليوم هو العكس، فهي 
قدمت أجمل رسالة بخطوات 

في االنتخابات، واصفا هذه 
االنتخابــات بأنهــا (علــى 
كف عفريت) ألنه من غير 
المعلوم أنها لن تبطل بعد 
مرسوم الضرورة للتصويت 

بالبطاقة المدنية.
واضاف «أنا معارض منذ 
زمن، والمعارضة الصح هي 
التي تبني وطنا وتجعلنا 

في أمان واستقرار».
وتابــع: «نثمــن ونقدر 
المواقف البطولية التي قام 
بها بعض أفراد المعارضة 
المســلم  ومنهــم فيصــل 

كل النواب الشرفاء، نواب 
المنصة، ونواب االعتصام، 
وإلــى كل المغردين الذين 
ســاهموا في الحفاظ على 

مكتسباتنا الدستورية».
«أســباب  إن  وقالــت 
فهــذا  كثيــرة،  ترشــحي 
حلــم عانق حلما من بداية 
التحاقــي بالجامعة، فكان 
هدفــي أن ألتحــق بقســم 
العلــوم السياســية، فهو 
حلم قديم راودنا وسعيت 
إلى تحقيقه، والسبب اآلخر 
هو الصورة الســيئة التي 

إصالحية ال تخطئها العين 
ورأيناها في كل مجال بحكم 

عملي كباحثة».
خطــوات  أن  وأكــدت 
الحكومة بالفعل جادة فهل 
الشعب ســيكون على قدر 

المسؤولية؟
إنهــا خريجــة  وقالــت 
قســم  الكويــت  جامعــة 
علــوم سياســية حاصلــة 
على ماجستير المعلومات 
والتحقــت  والمكتبــات، 
العلــوم  بماجســتير 
السياســية فــي تخصص 
الدوليــة، نالت  العالقــات 
كثيرا من الدرجات باالختيار 
واألقدميــة حتــى وصلت 
إلــى الدرجــة األولــى من 
الوظائف العامة وشــغلت 
قســم  رئيســة  منصــب 
البحوث والدراسات بوزارة 
اإلعالم، والتحقت بالعديد 
المؤتمــرات واللجان  مــن 
بــأن  والــدورات، تؤمــن 
الشــهادات وحدها ال تفعل 
شــيئا بل مــن الضروري 
المواهــب وفــازت  صقــل 
كممثلــة  األول  بالمركــز 
لوزارة اإلعالم في مهارات 
بحثية متقدمة تحت عنوان 
«تقييــم أداء العاملين في 
الدوائر الحكومية»، داعية 
إلى إصالح النظام االنتخابي 
والتعديل فــي بعض مواد 
الالئحة مثل عزل الرئيس 
متــى ما حاد عــن الالئحة 
والدستور، واســتقالة أي 
نائب يجــب أال تؤخر ألي 
ســبب كان»، مؤكــدة أن 
«اإلعالم هو السلطة الرابعة 

ونشكره على ما يقدمه».
كويت جدية

بــدوره، قــال مرشــح 
الدائرة الرابعة فواز منشد 
المرحلــة  الظفيــري «إن 
القادمــة تتطلــب منا بناء 
كويــت جديــدة، من خالل 
التمثيل السياسي، مطالبا 
باســتغالل المناخ الجديد 
وفتح آفاق واســعة لبناء 
الكويت في رؤية جديدة».

القوي األمين

بــدوره، قــال مرشــح 
المحامي  الدائــرة األولــى 
يوســف حسين الطاهر إن 
«الديموقراطية مكنتنا من 
الترشح، وغدا سوف تمكنكم 
بأصواتكــم،  اإلدالء  مــن 
موضحــا أنه كانــت هناك 
ســلوكيات «خاطئــة» في 
الســنوات الســابقة منهــا 
فــي اختيار ممثلــي األمة، 
لذلــك اليــوم يومكــم أيها 

المواطنين».
وطالب بعدم االنتخاب 
علــى أســس طائفيــة وال 
عنصريــة وال على أســس 
مذهبية وال فئوية وعرقية، 
مشددا على اختيار القوي 

٢٧ امرأة يخضن االنتخابات التشريعية املقبلة

منصور العجميفواز الظفيريد.عبد الرحمن  اجليران أحمد العنزي عبد اهللا السعدي

أشواق العنزي موضي املطيري

فاخر القالف

علي العجمي حمد الرشيد

النائب األسبق د.عبدالرحمن 
الجيران.

إدارة شــؤون  وكانــت 
االنتخابات التابعة لوزارة 
الداخلية افتتحت في الساعة 
السابعة والنصف من يوم 
االثنين ٢٩ أغسطس الماضي 
بــاب الترشــح النتخابات 
أعضــاء مجلــس األمة في 
الفصــل التشــريعي الـ ١٧
(أمة ٢٠٢٢) واســتمر ذلك 
حتى نهاية الدوام الرسمي 
ليوم أمس األربعاء السابع 

من سبتمبر الجاري.
رجال دولة

من جهته، قال مرشــح 
الدائرة األولى فاخر القالف 
«لقد ابتعدت عن المشــهد 
السياسي فترة طويلة ولم 
أشارك بفعاليات سياسية 
لعــدة أمور، منهــا ظروف 
متعلقة بالصحة ومنها أنني 
(غاســل ايدي) من حدوث 
تغيير أو إصالح في العمل 

السياسي».
«ســبب  أن  وأضــاف 
خوضــي االنتخابات ألننا 
نحتاج إلــى رجاالت دولة 
حقيقيين يضعون مصلحة 

البلد أمام أعينهم».

فاخر القالف: نحتاج إلى رجاالت دولة حقيقيني يضعون مصلحة البلد أمام أعينهم
فواز الظفيري: املرحلة القادمة تتطلب حسن االختيار لبناء كويت جديدة ملواكبة التطور موضي املطيري: احلكومة قدمت خطوات إصالحية وينبغي إصالح النظام االنتخابي 

عبدالرحمن اجليران: مشكلة الكويت ليست في عدم وجود تشريعات والتعليم بحاجة إلصالح

موظفة من إدارة شؤون االنتخابات تتسلم أوراق أحد املرشحنيجانب من إجراءات تسجيل املرشحني

محمد الصقر: نهدف إلى التوعية ونزاهة االنتخابات
آالء خليفة 

أعلن رئيس لجنــة متابعة 
انتخابــات (أمة ٢٠٢٢) وعضو 
مجلــس إدارة جمعية النزاهة 
الوطنية محمــد الصقر إطالق 
الجمعيــة لحملــة نبيها نزاهة 
التوعيــة وحســن  تســتهدف 
االختيار في االنتخابات النيابية. 
وقال الصقر إن كلمة سمو أمير 
البالد الشــيخ نــواف األحمد، 
والتي ألقاها نيابة عنه ســمو 

ولي العهد سمو الشيخ مشعل 
األحمــد، كانت دعوة مباشــرة 
للمواطنين لتعظيم المسؤولية 
الوطنيــة أثناء ممارســة حق 
االنتخــاب فــي حســن اختيار 
ممثلــي األمة لصالــح الكويت 
لما في ذلك من تأثير كبير في 

رسم مستقبل الوطن.
وقــال الصقــر «انطالقا من 
مسؤولية الجمعية نعلن إطالق 
هذه الحملة والتي ســتحتوي 
على محاور مختلفة من دورات 

وورش عمل وحمالت إعالمية 
تعنى بنزاهة العملية االنتخابية، 
باإلضافــة إلى إطالق رســائل 
إعالمية في القنوات التلفزيونية 
التواصل  والصحف ومنصات 
االجتماعي تحمل رسائل توعية 
للناخبين للتعامل مع االستحقاق 
االنتخابي والفضــاء اإلعالمي 
المصاحــب لذلــك، وتركز هذه 
الرسائل على نزاهة االنتخاب 
وإعالء الصالح العام والتوعية 
بالبنود القانونية المهمة التي 

يتطلب من الناخبين معرفتها 
وكيفيــة تعامــل الناخــب مع 
الضغوط االجتماعية المصاحبة 
للزخم االنتخابي التي تستهدف 

التأثير على إرادة الناخب».
ودعا الصقر جميع المواطنين 
والناخبين الى تحكيم الضمير 
وعــدم  األصلــح  واختيــار 
االستجابة ألي ضغوط اجتماعية 
أو غيرها، مع الحرص على عدم 
اإلفصاح عن خيارهم االنتخابي 
ألحد وااللتزام بسرية االقتراع.

جمعية النزاهة الوطنية الكويتية تطلق حملة «نبيها نزاهة»

محمد الصقر


