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 93مرشح ًا بينهم  8نساء حصيلة اليوم األول للترشيح ملجلس األمة
ريا�ض عواد

«أمة  »2020لليوم األول

ب��دأت ادارة العامة لالنتخابات ،صباح
ام���س االث���ن�ي�ن ،ف��ي اس��ت��ق��ب��ال املرشحني
النتخابات مجلس األمة 2020
وأغ��ل��ق ب��اب ب��اب الترشيح النتخابات
مجلس األمة  2020في اليوم األول على 93
مرشحا ً منهم  8نساء.
وتقدم في اليوم االول 93مرشحا بینهم
ثمان مرشحات إلى إدارة شؤون االنتخابات
التابعة ل��وزارة الداخلیة بطلبات الترشح
للترشح انتخابات مجلس األم��ة للفصل
التشریعي ال 16املقرر عقدها في اخلامس
دیسمبر املقبل.
وتقدم  18مرشحا ومرشحة في الدائرة
األول��ى وثمانیة مرشحنی ومرشحات في
ال��دائ��رة الثانیة و 13في الثالثة و 18في
الرابعة و 15في الدائرة اخلامسة.
وج���اءت أس��م��اء امل��رش��ح�ین ال 93على
الدوائر االنتخابیة وفق اآلتي:

 « 21الدائرة األولى»
 « 10الدائرة الثانية»
 « 20الدائرة الثالثة»
 « 24الدائرة _الرابعة»
 « 18الدائرة اخلامسة»

الدائرة األولى

أح��م��د ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه – ع����ادل عباس
اخل��ض��اري – عبدالله محمد الطلیحي –
عیسى هاشم القالف – فخري السید رجب
– فیصل سعود الدویسان – محسن علي
اخللیفي – یوسف سید الزلزلة – یوسف
فهد ال��غ��ری��ب – ط�لال عبداحلمید دشتي
– علي محمد العلي – فاطمة مجید رمضان
– محمد عبدالوهاب خورشید – حمد روح
الدین – عبدالرحمن علي القدیري – علي
عبدالرسول القطان – لولوة حمزة باقر
– یوسف صبري الغربللي.

الدائرة الثانیة

طالل فهد الدبوس – أحمد محمد احلمد
– خلیل إبراهیم الصالح – فهد عبدالعزیز
املسعود – مبارك فالح العازمي – حامد
محري البذالي – سلمان إبراهیم
العازمي – هدى سعود العازمي.

الدائرة الثالثة

عبدالوهاب محمد البابطنی – نورة ناصر
امللیفي – حمد اسماعیل األنصاري – علي
تركي التركي – محمد خلیفة بوعركي –
أسامة مشاري اخلشرم – خالد
فهد ال��غ��امن – س��ع��دون حماد العتیبي
– شیخة یوسف بن جاسم – عادل عیسى
الیحیى – ف��ارس سعد العتیبي – مهلهل
خالد املضف – یعقوب عبداحملسن الصانع.

الدائرة الرابعة

بكر ب���ادي ال��رش��ی��دي – فیصل صالح
احلربي – مساعد خلف السعیدي – نیف
سالم العالطي – هزاع مطلق الهدبة – ثامر
سعد الظفیري – سلطان جدعان
الشمري – طارق إبراهیم الوزق – ماجد
موسى املطیري – م��ب��ارك بنیه اخلرینج
– م��رزوق خلیفة اخللیفة – خالد سالمة
احلربي – سعود سعد املطیري – فایز
غ��ن��ام املطیري – فهد غ��ش��ام البصمان
– فهید محمد العجمي – محمد نایف العنزي
– محمد هایف املطیري.

الدائرة اخلامسة

أحمد محمد السمیري – عایض نایف
العتیبي – عبدالله زاید الشمري – عبدالله
سعود السبیعي – محمد علي ثاني – بدر
الداهوم العازمي – خدیجة سمیح القالف
– صالح علي العجمي – غ��ازي حجاج
العازمي – فالح سلطان السبیعي – فیصل
محمد الكندري – یاسر مطر العازمي –

صالح ذیاب املطیري – عبدالعزیز
عامر نوري – ماجد مساعد املطیري.
وكان النائب السابق عبدالوهاب البابطني
أول املتقدمني وذلك عن الدائرة الثالثة.
وق���ال ال��ب��اب��ط�ين ف��ي ت��ص��ري��ح صحفي
«حرصت على احلضور اول مرشح لتفادي
االزدحام وان اقوم بتسجيل اوراق ترشحي
النتخابات مجلس ام��ة  ،»2020مشيدا
بـ «دور وجتهيزات وزارة الداخلية على
تخصيص مدرسة خولة املشتركة للبنات
لضمان تباعد املرشحني واتباع االرشادات
الصحية».
كما وص��ل لتسجيل الترشيح ك��ل من
مرشحي ال��دائ��رة األول���ى السيد يوسف
الزلزلة وفيصل الدويسان ومرشح الدائرة
الرابعة سلطان اللغيصم.
وقال الدويسان في تصريح :وثيقة بيني
وب�ين الناخبني تكون مبثابة العقد للعمل
بشكل جماعي.
وتقدمت الدكتورة خديجة القالف بأوراق
ترشحها كأول سيدة تقدم اوراق ترشيحها
الن��ت��خ��اب��ات م��ج��ل��س األم����ة ع��ن ال��دائ��رة
اخلامسة ،وقالت إنها تخوض االنتخابات
حتت راية اإلصالح والتنمية والتطوير.
وتقدم مبارك اخلرينج ب��أوراق ترشحه
عن الدائرة الرابعة .وترشحت الدكتورة
نورة املليفي عن الدائرة الثالثة.
وق��ال املرشح عن ال��دائ��رة الثالثة حمد
األنصاري إن اإلصالح السياسي الشامل من
خالل تعديل قانون االنتخابات.
ب��دوره ،قال املرشح عن الدائرة األولى
محسن اخلليفي :واجب علينا خدمة البلد من
خالل رؤيتنا لإلصالح فيما يتعلق بقضايا
الصحة واإلسكان والتوظيف والتعيينات

ال� � � � � ��دائ� � � � � ��رة ال� � � ��راب � � � �ع� � � ��ة االول� � � � � � � � ��ى ف ��ي
ال �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��وم األول ب � �ـ  24م��رش �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ح �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ � ًا
وج � � � ��وه ج� � ��دي� � ��دة ون � � � � ��واب ح � ��ال � �ي � ��ون ف��ي
ال � �ي � ��وم األول ل �ل �ت ��رش �ي ��ح مل �ج �ل ��س االم � ��ة
فض جتمع اإلعالميني أمام مركز التسجيل
ل� ل��إن � �ت � �خ� ��اب� ��ات ف � ��ي ال � �ش� ��وي� ��خ ال �س �ك �ن �ي��ة
ت �ن �ف �ي��ذ ًا ل�ت�ط�ب�ي��ق االش� �ت ��راط ��ات ال�ص�ح�ي��ة
الباراشوتاتية وغيرها.
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق���ال امل��رش��ح ع��ن ال��دائ��رة
اخل��ام��س��ة ع��اي��ض أب��و خ��وص��ة العتيبي:
الشعب الكويتي وأب��ن��اء دائ��رت��ي يعون
التحديات التي تواجهنا والتي أهم سالح
ملواجهتها هو حسن االختيار على أساس
وطني ومعياره الثقة..وكلي ثقة بأبناء
دائرتي أن يحسنوا االختيار.
وتقدم طالل فهد الدبوس بأوراق ترشحه
عن الدائرة الثانية.
كما حضر الى مركز الترشح محمد هايف
وبدر الداهوم لتقدمي أوراق ترشحهما.
وت��ق��دم الدكتور صالح ذي��اب املطيري

بأوراقه مرشحا عن الدائرة اخلامسة.
وتقدم طالل عبداحلميد دشتي ب��أوراق
ترشحه عن الدائرة األولى.
وتقدم مرشح الدائرة اخلامسة عبدالله
سعود السبيعي بأوراق ترشحه.
ك��ذل��ك تقدمت شيخة اجل��اس��م ب���أوراق
ترشحها عن الدائرة الثالثة.
وق���دم أي��ض��ا م��رش��ح ال��دائ��رة اخلامسة
فيصل الكندري أوراق ترشحه.
وتقدم سعدون حماد بأوراقه مرشحا عن
الدائرة الثالثة.
وق���ال م��رش��ح ال��دائ��رة األول���ى يوسف
الغريب :أدع��و الشعب الكويتي أن يحسن

االختيار حتى يأتي برملان يكون قادرا على
تنمية الوطن واملواطن.
وأشار مرشح الدائرة الثالثة فهد املسعود
إلى أننا «نتطلع من خالل املجلس اجلديد
الى إصالح حقيقي لكثير من امللفات وأبرزها
ملف الفساد».
وتقدم كل من مرشح الدائرة اخلامسة
ماجد املطيري ،ومرشح ال��دائ��رة الثانية
خليل الصالح ،ومرشح ال��دائ��رة الثالثة
أسامة اخلشرم بأوراق ترشحهم.
وتقدم خالد الغامن بأوراق ترشحه عن
الدائرة الثالثة.
وتقدم احملامي دومي املويزري بأوراق
ترشحه عن ال��دائ��رة الرابعة ،وق��ال :في
حال فوزي باالنتخابات سأشارك في إقرار
تشريعات تنهض باحلياة البرملانية وتزيد
احلريات في الكويت.
وتقدم مرشحا الدائرة األولى عبدالرحمن
القديري والدائرة الرابعة سعد العدواني
بأوراق ترشهما.
وتقدمت فاطمة رمضان بأوراق ترشحها
عن ال��دائ��رة األول���ى ،مبينة ان برنامجها
االنتخابي يركز على حماية املرأة املعنفة
واالطفال املعنفني واحلد من ارتفاع أسعار
اإليجارات.
من جهته ،قال مرشح الدائرة الثانية
حامد محري البذالي عقب تقدمي أوراق
ترشحه إن محاسبة الفساد واملفسدين
مسؤوليتنا جميعا ،الفتا الى ان أمام مجلس
األم��ة املقبل أمامه حتديات كثيرة ودوره
الرقابي أساسي.
وقدم يعقوب الصانع أوراق ترشحه عن
الدائرة الثالثة
وق���دم حمد روح ال��دي��ن ي��ق��دم أوراق

ترشحه عن الدائرة األولى.
كما ترشح نيف العنزي ع��ن ال��دائ��رة
الرابعة
وللحصول على طلب الترشیح وتقدمیه
یتوجب على طالب الترشیح الذهاب إلى
مدرسة (خولة املشتركة للبنات) الكائنة
مبنطقة الشویخ السكنیة قطعة  2قرب
إدارة شؤون االنتخابات من الساعة 30ر7
صباحا حتى الساعة 30ر 1ظهرا الستالم
طلب الترشیح ال���ذي أع��د ل��ه��ذا الغرض
مصطحبا معه شهادة اجلنسیة األصلیة
وال��ب��ط��اق��ة امل��دن��ی��ة األص��ل��ی��ة وص��ورت�ین
شخصیتنی.
ویتولى طالب الترشیح بنفسه كتابة
البیانات املبینة بطلب الترشیح وتوقیعه
ویقوم بدفع مبلغ التأمنی املنصوص علیه
في امل��ادة  21من القانون رق��م  35لسنة
 1962بشأن انتخابات أعضاء مجلس
األم��ة وق��دره  50دی��ن��ارا كویتیا (حوالي
 165دوالرا أمریكیا) وذل��ك عبر الدفع
االلكتروني (كي.نت) ویحصل على إیصال
بالسداد.
ویتوجه طالب الترشیح أثناء ساعات
الدوام الرسمي خالل الفترة احملددة لفتح
باب الترشیح إلى مخفر الشرطة الواقع
مبقر الدائرة االنتخابیة التي یرید ترشیح
نفسه فیها لیقدم الطلب إلیه وإن لم یتقدم
للمخفر یعتبر ترشیحه الغیا.
وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه
األسبوعي االثننی املاضي على مشروع
مرسوم بدعوة الناخبنی النتخابات مجلس
األم��ة للفصل التشریعي ال��س��ادس عشر
وذل��ك ی��وم السبت امل��واف��ق اخل��ام��س من
دیسمبر املقبل وقرر رفعه حلضرة صاحب
السمو أمیر البالد الشیخ ن��واف األحمد
اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه.

إجراءت احترازية

ت��ش��ك��ل ج��ه��ود ال������وزارات واجل��ه��ات
احلكومية املعنية في اتخاذ كل االجراءات
االحترازية والوقائية للحد من انتشار
فيروس (كورونا املستجد  -كوفيد )19
أحد أبرز مالمح اليوم األول الفتتاح باب
الترشح النتخابات مجلس األم��ة (أم��ة
 )2020وتبعث الطمأنينة ف��ي نفوس
اجلميع.
ولوحظ أثناء عملية استقبال طلبات
ال��ت��رش��ح ف��ي م��درس��ة (خ��ول��ة املشتركة
للبنات) الكائنة مبنطقة الشويخ السكنية
توفير أدوات التعقيم واملطهرات وأجهزة
قياس احل��رارة وتخصيص قاعة انتظار
الستقبال املرشحني مع م��راع��اة التباعد
اجلسدي.
كما مت وض��ع ع�لام��ات إرش��ادي��ة أثناء
الدخول واخل��روج من صالة املسرح مع
مراعاة التباعد بني املكاتب التي تستقبل
طلبات الترشح فضال عن وض��ع قواطع
زجاجية على املكاتب لضمان العزل بني
امل��رش��ح وامل��وظ��ف املختص إض��اف��ة إلى
تخصيص موقع لعيادة طبية بناء على
تعليمات السلطات الصحية.

الدالل يقدم اقتراح ًا بتقدمي شكاوى رسمية في منظمة
األمم املتحدة وفي جلانها املختصة ضد فرنسا
اعلن النائب محمد ال��دالل عن
تقدميه مقترحا برغبة بقيام
مجلس الوزراء بصياغة وأعتماد
خطة عمل توكل إلي كافة اجلهات
امل��س��ؤول��ة ب��ال��دول��ة وباألخص
( وزارة اخل��ارج��ي��ة – وزارة
األوق���اف وال��ش��ؤون اإلسالمية
– وزارة العدل – وزارة اإلعالم
– وزارة التربية  ..إلخ )  ،وذلك
القيام ببرامج محلية وعاملية
لتوضيح رسالة اإلسالم العادلة
والكرمية وكذلك السيرة العطرة
واخللق العظيم لرسول اإلسالم
صلى الله عليه وسلم كما أن
من األدوار والبرامج املطلوبة
ف��ي اخل��ط��ة امل��ع��ت��م��دة ال��دف��اع
ع��ن اإلس�ل�ام بصورته العادلة
والوسطية وال��دف��اع عن مكانة
وسمعة الرسول صلى الله عليه
وسلم عبر سفارات دولة الكويت
باخلارج واملنظمات والدولية
ووسائل اإلعالم العاملية.

قال تعالى « إ َِّن ال ّلَ َه وَ مَال ِئ َك َت ُه
ِي يَا أ َ ُّيهَا ا َّلذِينَ
ُصلُّونَ عَ لَى ال َّنب ِّ
ي َ
َسلِيمًا
سلِّمُوا ت ْ
صلُّوا عَ لَ ْي ِه وَ َ
آ َمنُوا َ
« وقال تعالى « وَ َرفَعْ نَا لَكَ ِذ ْكرَكَ
خلُقٍ
« وقال تعالى « وَ إ ِ َنّكَ لَعَ لى ُ
عَ ظِ ي ٍم « وقال تعالى « ِّلتُؤْ ِمنُواْ
َس���و ِل���هِۦ وَ ُت���عَ ��� ِّزرُو ُه
بٱل��لَّ�� ِه وَ ر ُ
ِ
�س � ِّب��حُ ��و ُه ُب � ْك � َر ًة
وَ تُ��� َو ِقّ���رُو ُه وَ ُت� َ
َصي ًل « .
وَ أ ِ
أن مكانة الرسول صلى الله
عليه وسلم تتطلب من اجلميع
ح��ك��وم��ات وش��ع��وب أن جتتهد
م��ا ف��ي وس��ع��ه��ا ل��رف��ع مكانته
صلى ال��ل��ه عليه وس��ل��م ونشر
رس��ال��ت��ه وت��ب��ي��ان حسن خلقه
العظيم للبشرية وإبداء صورته
اجل��م��ي��ل��ة م���ن س���ي���رة ع��ط��ره
ومواقف عادلة مباركة  ،وكذلك
يتطلب حماية سمعته وال��ذود
عن أسمه ومكانته وه��و واجب
علي اجلميع  ،وق��د ك��ان ملوقف
دول��ة الكويت شعباً وحكومة

مساعي كرمية إيجابية بتقدير
مكانة الرسول صلى الله عليه
وسلم وحماية سمعته وأسمه
ومكانته وأخر ذلك ما حصل من
تهجم ف��ج وعلمانية متوحشة
ف��ي دول���ة فرنسا ال��ت��ي مت��ادى
ب��ع��ض م��س��ؤول��ي��ه��ا ب��اإلس��اءة
لإلسالم وملكانة وسمعة رسولنا
الكرمي صلى الله عليه وسلم ،
ونظرا ً لتكرار مثل هذا املواقف
الشنيعة في األعتداء علي الدين
اإلس�لام��ي ورس��ول��ه صلى الله
عليه وس��ل��م م��ن بعض ال��دول
واألف��راد واملنظمات األم��ر الذي
يتطلب أن ت��ب��ادر احل��ك��وم��ات
ومؤسسات املجتمع املدني في
الدول اإلسالمية وكافة الشعوب
دعماً لرفع مكانة الرسول صلى
الله عليه وسلم وحماية سمعته
وم��ك��ان��ت��ه وح��م��اي��ة اإلس��ل�ام
ورسالته العادلة .
لــذا فأنني أتقدم با¬القتراح

برغبة التالي ب��رج��اء التفضل
بعرضه على مجلس األمة
( نـص االقتراح )
 .1ق��ي��ام م��ج��ل��س ال�����وزراء
بصياغة وأع��ت��م��اد خطة عمل
توكل إلي كافة اجلهات املسؤولة
ب��ال��دول��ة وب��األخ��ص ( وزارة
اخل��ارج��ي��ة – وزارة األوق���اف
وال��ش��ؤون اإلسالمية – وزارة
العدل – وزارة اإلعالم – وزارة
التربية  ..إل��خ )  ،وذل��ك القيام
ببرامج محلية وعاملية لتوضيح
رسالة اإلسالم العادلة والكرمية
وكذلك السيرة العطرة واخللق
العظيم لرسول اإلس�لام صلى
الله عليه وسلم كما أن من األدوار
والبرامج املطلوبة في اخلطة
امل��ع��ت��م��دة ال��دف��اع ع��ن اإلس�ل�ام
بصورته العادلة والوسطية
وال���دف���اع ع��ن م��ك��ان��ة وسمعة
الرسول صلى الله عليه وسلم
ع��ب��ر س���ف���ارات دول����ة ال��ك��وي��ت

باخلارج واملنظمات والدولية
ووسائل اإلعالم العاملية.
 .2أق��ام��ة برنامج أو مؤمتر
سنوي يتم تنفيذه في أحد الدول
الغربية  ،وينتقل البرنامج من
دول���ة إل��ي أخ���رى وع��ل��ي سبيل
املثال « برنامج الشيخ صباح
األح��م��د ال��ص��ب��اح رح��م��ه الله
لرسالة اإلسالم العادلة وتبيان
مكانة الرسول الكرمي صلى الله
عليه وسلم « وهو مبثابة نشاط
سنوي دع��وى وأع�لام��ي يدعى
له من الشخصيات واملسؤولني
واملثقفني واالكادمييني ووسائل
اإلعالم مبا يعزز صورة اإلسالم
ورسوله الكرمية والعادلة .
 .3تقدمي شكاوى رسمية في
منظمة األمم املتحدة وفي جلانها
املختصة ع��ل��ي مخالفة دول��ة
فرنسا وقياداتها وأي��ة أط��راف
أخ��رى مم��ن جت���اوزوا املواثيق
ال��دول��ي��ة ال��ت��ي حتمى وحتترم

محمد الدالل

األدي����ان وال��ث��ق��ف��ات املختلفة ،
مع وج��ود فريق متابع لتنفيذ
ذلك ومنع نشر صور الكراهية
ألسباب مصلحة أو سياسية أو
أنتخابية أو أسباب أخرى .
 .4دع��م أقامة حتالف مدني
خيري من جمعيات النفع العام
ومن اجلمعيات اخليرية بهدف
أق��ام��ة أنشطة مشتركة وبدعم
شعبي لتبيان رؤى اإلس�ل�ام
العادلة والكرمية للبشر وتبيان
مكانة الرسول صلى الله عليه
وسلم والدفاع عنه.
 .5ال��ت��ح��رك ب��أجت��اه أعتماد
أتفاقية بني الدول اإلسالمية عبر

رابطة العالم اإلسالمي أو أتفاق
ع��دد كبير من ال��دول اإلسالمية
بهدف حماية ال��دي��ن اإلسالمي
ورس���ول���ه ال��ك��رمي ص��ل��ى الله
عليه وسلم واألتفاقية حتتوى
علي اخلطط اجل���ادة وامل��واق��ف
املشتركة بني ال��دول اإلسالمية
ضد من يتجاوز ويسئ لإلسالم
ورسوله صلى الله عليه وسلم
ورسالته.
 .6أع��ت��م��اد م��ن��ه��ج ت��رب��وي
يعمم علي امل���دارس احلكومية
واخلاصة بشأن السيرة الشمائل
ال��ع��ط��رة وال��ك��رمي��ة ل��رس��ول
اإلسالم صلى الله عليه وسلم.

