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إغالق باب الترشح لـ «أمة  »2020في اليوم الثالث على  55مرشح ًا بينهم  4نساء

وكيل الداخلية والشطي

د .عودة الرويعي

محمد اجلبري مترشحا

ريا�ض عواد

أغلق ب��اب تقدمي الترشح النتخابات
مجلس األمة  2020في يومه الثالث على 55
مرشحا بينهم  4نساء.
حيث تقدم  17مرشحا ومرشحتان اثنتان
إلى إدارة شؤون االنتخابات التابعة لوزارة
الداخلية بطلبات ترشحهم وذلك من الساعة
الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى
الساعة الثانية عشر ظهر امس الثالث من
فتح باب الترشح النتخابات مجلس األمة
للفصل التشريعي الـ 16املقرر عقدها في 5
ديسمبر املقبل.
وت��وزع ه��ؤالء املرشحون ( 17مرشحا
 +مرشحتان اثنتان) على خمسة مرشحني
ومرشحتني اثنتني في الدائرة االنتخابية
األولى وثالثة مرشحني في الدائرة الثانية
وخ��م��س��ة م��رش��ح�ين ف��ي ال���دائ���رة الثالثة
وم��رش��ح�ين اث��ن�ين ف��ي ال���دائ���رة ال��راب��ع��ة
ومرشحني اثنني في الدائرة اخلامسة
وأسماء املرشحني واملرشحات الـ  19في
الدوائر االنتخابية اخلمس هي:

الدائرة األولى

أسامة زيد الزيد -عادل جاسم الدمخي-
عبدالكرمي عبدالرحمن ج���راغ -عبدالله
محمد الطريجي -ع���ذراء محمد الرفاعي
محمد عيسى حسن-نيفني عبدالواحدمعرفي.

الدائرة الثانية

سعد اخلنفور مترشحا ً

علي الدقباسي

الدائرة الثالثة
جاسم مصطفى العوضي-جراح خالد
الفوزان-عبدالعزيز محمد السمحان-عمار
محمد العجمي-نبيل محمد العبيدي.

الدائرة الرابعة

ع��ب��ي��د ش���ح���اذه س��ي��ف-ع��ل��ي س��ال��م
الدقباسي.

خ��ال��د ع��اي��د ال��ع��ن��زي-ص�لاح محارب
الفضلي-محمد أحمد العوضي.

الدائرة اخلامسة:

م��ب��ارك عبدالله العجمي-هاني

حسني شمس.
وب��ذل��ك يصبح إجمالي ع��دد املرشحني
منذ بدء ال��دوام الرسمي الساعة السابعة
والنصف وحتى الساعة الثانية عشرة
ظهر ام��س األرب��ع��اء  33مرشحا بينهم
ثالث مرشحات يضافون إلى  138مرشحا
ومرشحة تقدموا بطلبات ترشحهم أمس
وأمس األول ليصبح إجمالي عدد املتقدمني
منذ فتح باب الترشح حتى الساعة الثانية
عشرة ظهر امس  171مرشحا ومرشحة
كما تأخر استالم اوراق احد املرشحني

املويزري يطالب الشيتان بقبول
استقالة كل من تقدموا بإستقالتهم

براك الشيتان

شعيب املويزري

قال النائب شعيب املويزري لوزير املالية خالل
ال��س��ن��وات املاضيه ت��ك��ررت ف��ي تقارير اجلهات
ال��رق��اب��ي��ه الكثير م��ن امل��خ��ال��ف��ات وال��ت��ج��اوزات
وتعرضت امليزانيه لكثير من اإلختالالت والعجز

وحتولت وزارة املاليه الى مرتع للمخالفات املاليه
ولم نرى أي حتسن في أدائها وعلى الوزير قبول
استقالة كل من تقدموا بإستقالتهم فالوزارة زاخره
بالكفاءات.

العسومي رئيس ًا للبرملان العربي ملدة عامني
فاز النائب عادل العسومي من
مملكة البحرین برئاسة البرملان
العربي بالتزكیة ملدة عامنی.
ج��اء ذل��ك في جلسة البرملان
العربي اإلج��رائ��ی��ة التي عقدت
أمس األربعاء مبقر األمانة العامة
جلامعة الدول العربیة.
وی��ن��ص ال��ن��ظ��ام األس��اس��ي
للبرملان العربي على أن��ه یتم
انتخاب رئیسه ملدة عامنی قابلة
للتجدید ملرة واحدة.
ومن املقرر أن ینتخب البرملان
العربي ن���واب رئ��ی��س البرملان
ورؤس���اء اللجان ون���وابھم في
وقت الحق الیوم.

عادل العسومي

حتى يتم تعقيم اوراقه ونتيجة اإلجراءات،
فقد تأخر أمس االول تسجيل مرشح خاضع
للحجر املنزلي لقدومه م��ن السفر ،فلم
يُسجّ ل ف��ي قائمة امل��رش��ح�ين ،ن��ظ��را ً ألنه
حضر في وقت متقدم ،حيث خضعت أوراق
طلبه للتعقيم وانتهى ال��دوام قبل تقدميها
للموظفني ،فيما سيتم تسجيله في قائمة
املتقدمني امس
وأوض��ح مدير اإلدارة العامة للشؤون
القانونية ف��ي وزارة ال��داخ��ل��ي��ة العقيد
احلقوقي صالح الشطي أن اإلدارة تعاملت

مع املرشح احملجور منزليا ً ،وفقا ً لإلجراءات
واالش��ت��راط��ات الصحية املعمول بها في
وزارة الصحة.
وب�ّي�نّ الشطي ف��ي تصريح صحفي أن
موظفا ً من اإلدارة أنهى إجراءات املرشح من
دون نزوله من مركبته ،ومت تسجيل طلبه،
بحضور الكوادر الطبية في مقر التسجيل
واتخاذ كل اإلج��راءات الوقائية ،وبالتالي
يحتاج (طلب ال��ت��رش��ح) للتعقيم مل��دة 4
ساعات حسب تعليمات وزارة الصحة،
الفتاً إلى أن «املرشح غير مصاب بفيروس

ك���ورون���ا ،ل��ك��ن اس��م��ه م���درج ف��ي تطبيق
(شلونك) كونه كان خ��ارج البالد ،ووفقاً
لالشتراطات الصحية مت حجره في املنزل
ملدة  14يوما ً».
وقام وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام
النهام صباح ام��س بجولة تفقدية ملقر
تسجيل املرشحني النتخابات مجلس األمة
 2020في مدرسة خولة املشتركة للبنات في
منطقة الشويخ للتأكد من سالمة سير عملية
تسجيل املرشحني واملرشحات لالنتخابات
التي ستجري في  5ديسمبر املقبل.
واستمع الفريق النهام أث��ن��اء اجلولة
إل��ى ش��رح مفصل من مدير اإلدارة العامة
للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العقيد
حقوقي صالح الشطي حول آلية التسجيل
وط���رق تطبيق االش��ت��راط��ات الصحية
والتنسيق ال��ق��ائ��م ب�ين وزارة الداخلية
واجلهات احلكومية املعنية بهدف ضمان
سهولة وسالمة عملية تسجيل املرشحني
واملرشحات لتلك االنتخابات.
واط��ل��ع ال��ف��ري��ق ال��ن��ه��ام ع��ل��ى جميع
االستعدادات والتحضيرات التي اتخذتها
وزارة ال��داخ��ل��ي��ة مبختلف قطاعاتها
واجلهات احلكومية املعنية للتأكد من إمتام
املرشحني وامل��رش��ح��ات عملية التسجيل
وفق االشتراطات الصحية التي فرضتها
السلطات الصحية ملواجهة جائحة كورونا
(كوفيد.)19 -
ورافق الوكيل النهام في اجلولة التفقدية
مدير اإلدارة العامة للعالقات واإلع�لام
األمني في وزارة الداخلية العميد توحيد
الكندري

العدساني يطالب رئيس الوزراء بقبول استقالة وزير املالية
طالب النائب ري��اض العدساني سمو
رئيس مجلس الوزراء بقبول استقالة وزير
املالية ب��راك الشيتان على إث��ر االستقالة
املسببة التي تقدم بها  6من وكالء الوزارة
و 5وكالء مساعدين.
وأضاف العدساني في تصريح مبجلس
األمة امس أن استقالة قياديي الوزارة تعد
سابقة تاريخية ،وتؤكد انهيار املؤسسة
امل��ال��ي��ة ،خ��اص��ة وأن خ��ط��اب االستقالة
أرج��ع سببها إل��ى مترير مشاريع مالية
عالية الكلفة دون ج��دوى تنموية واألخذ
بصعوبات الظروف التي متر بها امليزانية
العامة.
وق��ال العدساني»على رئيس ال��وزراء
قبول استقالة وزير املالية ووضع مصلحة
البالد فوق كل اعتبار ،وإنقاذ وزارة املالية
وال��ه��ي��ئ��ات التابعة مثل الهيئة العامة

لالستثمار ومؤسسة التأمينات االجتماعية
والبنك املركزي واخلطوط اجلوية الكويتية
واإلدارة العامة للجمارك».
واعتبر أن وزير املالية تسبب في تراجع
التصنيف االئتماني للكويت ،كما أن��ه لم
يحافظ على املصلحة العامة وتعزيز إيراد
الدولة ،وقدم وثيقة اقتصادية متس جيوب
املواطنني املعتمدين على رواتبهم.
وبني أن من بني األمور التي تؤخذ على
ال��وزي��ر الشيتان تقدميه مشروع قانون
الضمان املالي لدعم التجار بقيمة  ٣مليارات
دينار والذي مت وقفه.
�ف بوعوده
وأش��ار إل��ى أن الوزير لم ي� ِ
ب��أن تكون األغلبية للحكومة في مجلس
إدارة بيت التمويل ،وفيما يتعلق بقروض
االس��ت��ب��دال التي أعلن أنها ستكون وفق
الشريعة اإلسالمية ولم يحدث ذلك

رياض العدساني

أكد أن البلد بحاجة إلى حكومة رشيدة ومجلس فعال رقابي ًا وتشريعي ًا

أسامه الزيد :مجلس  2016قضى
أربع سنوات عجاف وفشل فش ًال ذريع ًا

املعيوف :سد ثغرات التشريعات
إليقاف الفساد املالي واإلداري

أن تكون املشاركة الشعبية متميزة تتناسب مع
حجم التحديات القادمة رغم الظروف الصحية
التي مير بها العالم ،لكنها فرصة إلص�لاح ما
مضى واخ��ت��ي��ار أع��ض��اء ميثلون الشعب في
املجلس القادم لتحقيق الطموحات».
وذكر أن فساد السلطة التشريعية ميكن أن
ي��ؤدي إل��ى فساد السلطة القضائية ،ويعوق
عملها ،مؤكدا أنه سيعمل على حتقيق طموحات
الشعب بتنمية اقتصادية حقيقية تقوم على
تنويع مصادر الدخل وعدم االعتماد على النفط
كمصدر دخ��ل وح��ي��د ،وب��اإلم��ك��ان ال��ذه��اب إلى
املشتقات النفطية وصناعة البتروكيماويات
ألنها ستزيد الدخل وتوفر فرص عمل للشباب
الكويتي الذي ينتظر الوظيفة منذ سنوات ،فمن
غير املعقول أن تكون الكويت بلدا نفطيا وأبناؤها
ومهندسوها غير معينني بالقطاع النفطي.
وأوض���ح أن التوظيف ف��ي القطاع النفطي
أص��ب��ح حلما للشباب غ��ي��ر ق��اب��ل للتحقيق،
وهذا أمر غريب في الكويت ،الفتاً إلى ضرورة
حتقيق العدالة االجتماعية وعودة الكويت كبلد
للحريات ،وإل��غ��اء قوانني احلبس على ال��رأي
والكلمة ،فضالً عن تطوير املنظومة التعليمية
والصحية.
وأك��د أنه من غير املقبول أن يكون بالكويت
جامعة حكومية واح��دة فقط ،إلى جانب ندرة
التخصصات واملقاعد الدراسية.

أكد مرشح الدائرة الثالثة عبدالله املعيوف أن املرحلة املقبلة
تتطلب إعادة ثقة املواطن الكويتي في مؤسساته التشريعية
والتنفيذية بعد أن دمرها مجلس  2016الفاشل واحلكومة
الفاشلة؛ ألنه مجلس ركز على ال��دور الرقابي الشخصاني،
وترك اجلانب التشريعي الذي يهم املواطن الكويتي وساعده
في ذلك وجود حكومة ضعيفة غير متجانسة ،يسعى أعضاؤها
إلى البروز اإلعالمي على حساب مشاكل البلد.
وق��ال املعيوف ف��ي تصريح عقب تقدمي أوراق ترشحه
لالنتخابات البرملانية أمس :إن نواب هذه األمة على مدى أربع
سنوات تناسوا كل القوانني املهمة التي تهم الشارع الكويتي
وتذكروها في آخر أسبوع من عمر املجلس ،والواضح متاما
أن القصد من ذل��ك هو التكسب الشعبي وحتسني صورتهم
بعد أداء سيئ ط��وال أرب��ع سنوات ويفتقد إلى مبادئ العمل
النيابي والتشريعي .وذكر أن املرحلة القادمة اجلديدة في
حياة الكويتيني حتتاج إلى برملان ميثل األمة بكل ما حتمله
هذه الكلمة من معنى في ظل الضياع التشريعي والرقابي
الذي خلقه مجلس  ،2016مؤكدا أن الكويت حتتاج إلى رجال
دولة يقودون املرحلة القادمة سواء كانوا نوابا أو وزراء بعيدا
عن املصالح الفئوية والشخصية التي دمرت البلد وأحبطت
الشعب الكويتي وجعلت الكويت تتخلف عن ركب دول مجلس
التعاون اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا .ولفت إلى أن هذه
املرحلة حتتاج إلى وزراء ورجال دولة ال موظفني كبار ينفذون
في بعض األحيان أجندة من خ��ارج مجلس األم��ة ،وأحيانا
ينفذون أجندة خاصة بهم ،والبحث عن التمسك بالكرسي بأي
طريقة.

أكد مرشح الدائرة األولى أسامة زيد الزيد أن
مجلس األمة السابق  2016أمت مدته الدستورية
كاملة في سابقة لم حتدث منذ  20عاما ً ،غير أنها
كانت أربع سنوات عجاف ،وفشل املجلس فشالً
ذري��ع�اً في حتقيق طموحات الشعب الكويت
وأمنياتهم ،وكان مجلسا ً مخيبا ً لآلمال.
وق���ال ال��زي��د ،عقب ت��ق��دمي أوراق ترشحه
لالنتخابات البرملانية  2020أمس ،إن البعض
صنف ذلك املجلس على أنه من أس��وأ املجالس
التي مرت على احلياة النيابية بالكويت ،من
خ�لال متابعتنا للواقع السياسي في البالد،
وانتشار الفساد في كل مكان حتى وص��ل إلى
السلطة التشريعية ،مم��ا تسبب ف��ي تلوثها
وسقوطها ف��ي وح��ل ال��ف��س��اد ،وأص��ب��ح بعض
ال��ف��اس��دي��ن يتحكمون مبصير أب��ن��اء الشعب
الكويتي.
وأض��اف أنه قرر ترشحه لالنتخابات حتت
شعار «لن نتركها لهم» ،أي لن نترك الكويت بيد
الفاسدين ،داعياً إلى التكاتف إلصالح ما ميكن
إص�لاح��ه ،ألن��ه ب��إص�لاح السلطة التشريعية
وإعادتها ملكانتها الطبيعية ستنصلح باقي
السلطات.
وأك��د أن ال��ق��رار بيد الناخبني والناخبات
في اختيار األصلح ملجلس األم��ة ،فهم مصدر
السلطات وباستطاعتهم اختيار من ميثلهم،
«وكلنا ثقة بحسن اختياركم» ،معرباً عن أمله

