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 21مرشح ًا يتقدمون بأوراقهم خلوض
انتخابات أمة  ..2020في اليوم السادس

مرزوق الغامن

بعث رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن امس ببرقية إلى
رئيس البرملان التركي مصطفى شنتوب ،أعرب فيها عن خالص
العزاء وص��ادق املواساة بضحايا الزلزال ال��ذي ضرب بعض
املواقع غرب تركيا وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا واملصابني
م��ن جهة اخ��رى بعث رئيس مجلس األم��ة م���رزوق الغامن
ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس األمة بالنيابة في اجلمهورية
اجلزائرية الدميقراطية الشعبية صالح قوجيل ،ورئيس املجلس
الشعبي الوطني سليمان شنني وذلك مبناسبة العيد الوطني
لبلدهما.

الشطي  :مت التعامل
مع املرشح احملجور وفق
االشتراطات الصحية
أف���اد م��دي��ر اإلدارة
ال���ع���ام���ة ل��ل��ش��ؤون
القانونية ف��ي وزارة
ال���داخ���ل���ي���ة ال��ع��ق��ي��د
احل����ق����وق����ي ص�ل�اح
ال��ش��ط��ي ،أن إدارة
ش���ؤون االن��ت��خ��اب��ات
استقبلت ف��ي ال��ي��وم
الرابع ،أمس ،مرشحاً
يخضع للحجراملنزلي
بعد عودته من السفر،
ل��ي��ك��ون ه���و ال��ث��ان��ي
خ�لال األي���ام األرب��ع��ة
العقيد صالح الشطي
للتسجيل ،ح��ي��ث مت
ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه وف��ق �ا ً
لإلجراءات واالشتراطات الصحية املعمول بها في وزارة الصحة،
وإدراج طلب ترشيحه بكشوفات املرشحني.
وق��ال الشطي إن «موظفاً في اإلدارة أش��رف على استقبال
امل��رش��ح ،وراف��ق��ه املوظفون املختصون من الصحة الوقائية
املتواجدون في إدارة االنتخابات ،حيث مت تسلم طلب ترشيحه
وإنهاء إجراءاته (أمس) ،وقد حرصنا على عدم نزوله من مركبته
وفقا ً لتعليمات وزارة الصحة ،وقمنا بتدوين كامل بياناته ووقّع
عليها ،ومن ثم مت أخذ الطلب لتعقيمه من السلطات الصحية في
إدارة االنتخابات ،وبعد  4ساعات مت فتح املغلّف وفحص طلب
ترشيحه وتقييده ضمن كشوفات املرشحني في النظام اآللي في
إدارة االنتخابات» ،الفتاً إلى أن «املرشح غير مصاب بفيروس
كورونا ،ولكن اسمه مُدرج في تطبيق (شلونك) كونه عائدا ً من
السفر ،ووفقا ً لالشتراطات الصحية مت حجره في املنزل ملدة 14
يوما ً».

ريا�ض عواد
ت��ق��دم أم���س  21م��رش��ح��ا إل���ى إدارة
ش���ؤون االن��ت��خ��اب��ات التابعة ل���وزارة
ال��داخ��ل��ی��ة بطلبات ترشحهم ل(أم���ة
 ) 2020وذلك في سادس أیام فتح باب
الترشح النتخابات مجلس األمة للفصل
التشریعي ال 16امل��ق��رر عقدها ف��ي 5
دیسمبر املقبل.
وأص��ب��ح إجمالي املرشحني ف��ي كل
الدوائر  260من بينهم  23سيدة ،واصبح
إجمالي املرشحني ف��ي ال��دائ��رة األول��ى
 52مرشحاً ،والثانية  ،34والثالثة 66
والرابعة  55واخلامسة  53مرشحا ً.
وف���ي���م���ا ي���ل���ي أس����م����اء امل��رش��ح�ين
وامل��رش��ح��ات ال��ذي��ن ت��ق��دم��وا ب���أوراق
ترشحهم اليوم وفق الدوائر اخلمس.

الدائرة األولى

بسام منصور اجل��زاف -سالمة عيد
العصفور -نوال محمد املوسوي.

الدائرة الثانیة

ابتسام محمد االبراهیم.

الدائرة الثالثة

أب���رار عبدالطیف ص��ال��ح -ابراهیم
محمد دشتي -علي راشد الفضالة.

الدائرة الرابعة

أن��ور ع��راك الظفیري -أحمد مطلق
العنزي-سید مسلم حمزة  -فرز محمد
الدیحاني  -نایف مهدي الرشیدي .

الدائرة اخلامسة

أحمد مساعد العنزي -حمود عبدالله
اخلضیر -خالد عبدالله نيف املطیري
 خلف محمد الفیلكاوي -عبدالله مباركالعنزي  -فيصل خالد بن حثلني -ماجد
محمد املطيري -مبارك عبدالله فهاد
العجمي-يوسف عبد العزيز املجادي.
وك��ان��ت إدارة ش���ؤون االنتخابات
ال��ت��اب��ع��ة ل����وزارة ال��داخ��ل��ی��ة افتتحت
ف��ي  26أكتوبر اجل���اري ب��اب الترشح

الن��ت��خ��اب��ات أع��ض��اء مجلس األم���ة في
الفصل التشریعي ال(16أمة ) 2020
ویستمر التقدم بالطلبات حتى نهایة
ال��دوام الرسمي لیوم األربعاء املوافق
الرابع من شهر نوفمبر املقبل

 19مرشحا امس االول

وتقدم 19مرشحا ً ومرشحة إلى إدارة
ش��ؤون االنتخابات بطلبات الترشيح
أمس االول اجلمعة في خامس يوم من
فتح ب��اب الترشح النتخابات مجلس
األم���ة امل��ق��رر ع��ق��ده��ا ف��ي اخل��ام��س من
ديسمبر املقبل ليبلغ إجمالي املرشحني
حتى اآلن  239مرشحا ً ومرشحة..
وأص��ب��ح إجمالي املرشحني ف��ي كل
ال���دوائ���ر  239م��ن بينهم  19س��ي��دة،
واصبح إجمالي املرشحني في الدائرة
األول����ى  49م��رش��ح �اً ،وال��ث��ان��ي��ة ،33
والثالثة  63والرابعة  50واخلامسة
 44مرشحا ً.
وف��ي��م��ا ي��ل��ي أس���م���اء امل��رش��ح�ين
وامل��رش��ح��ات ال��ذي��ن ت��ق��دم��وا ب���أوراق

ترشحهم اليوم وفق الدوائر اخلمس.
الدائرة األولى :محمد عبد اخلالق بن
رضا.
الدائرة الثانیة :حامد مزيد الرويعي-
حسن حسني امل��ذك��وري -حمد محمد
امل��ط��ر-خ��ل��ف دميثير ال��ع��ن��زي -عبد
الرحمن عبد الكرمي املطوع.
الدائرة الثالثة :احمد حسني الكندري
باسل عبد الله اخلرافي -عبد الرحمنمهدي العجمي -عبد العزيز الصقعبي
ع��ق��اب ح��م��اد العتيبي-ناصر عليبلوشي-نواف الفزيع.
ال���دائ���رة ال���راب���ع���ة :اح��م��د ن��ص��ار
الشريعان.
الدائرة اخلامسة :حسن جاسم عبد
السيد-صالح أنس املرزوق -عبد املجيد
عبد احلميد ف���رج -علي أح��م��د دشتي
وليد طعمة الغريب.وك��ان��ت إدارة ش���ؤون االنتخابات
ال��ت��اب��ع��ة ل����وزارة ال��داخ��ل��ی��ة افتتحت
ف��ي  26أكتوبر اجل���اري ب��اب الترشح
الن��ت��خ��اب��ات أع��ض��اء مجلس األم���ة في

الفصل التشریعي ال(16أمة ) 2020
ویستمر التقدم بالطلبات حتى نهایة
ال��دوام الرسمي لیوم األربعاء املوافق
الرابع من شهر نوفمبر املقبل

اجتهدنا حلماية مصالح الشعب

وأعلن النائب خلف دميثير العنزي
أن��ه تقدم ب���أوراق ترشحه النتخابات
مجلس  2020عن ال��دائ��رة االنتخابية
الثانية  ،سائال الله التوفيق .
وق���ال ف��ي ت��ص��ري��ح ل��ه « ترشحت
رسميا وكلي أمل في ان أكون عند حسن
ظ��ن الناخبني ال��ك��رام ال��ذي��ن شرفوني
خالل السنوات املاضية بثقتهم الغالية
التي أعتز بها «.
وأضاف « كما اجتهدنا من أجل حماية
م��ص��ال��ح ال��ش��ع��ب ط���وال  40س��ن��ة من
العضوية  ،فسنواصل العمل على الدوام
م��ن أج��ل ال���ذود ع��ن مصالح املواطنني
وأم��وال��ه��م وع���دم امل��س��اس بحقوقهم
املكتسبة ف��ي ح��ال ش��رف��ون��ي بثقتهم
ومتثيلهم في مجلس األمة».

