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صوتي  في انتخابات 
رئاسة املجلس هو 

للكويت دائماً

استقبل حشود املهنئني مبناسبة فوزه بثقة أبناء الدائرة اخلامسة

الكندري: أول قانون سأقدمه إللغاء زيادة أسعار البنزين
أسامة أبوالسعود 

وسط حضور حاشد من 
املهنئني، أعلن النائب فيصل 
الكنــدري أن أول مقتــرح 
بقانون سيتقدم به في مجلس 
األمة هو إلغاء قرار احلكومة 
بزيادة أسعار البنزين، مؤكدا 
أن املــادة الثانية ضمن هذا 
املقترح بقانون ســتتضمن 
إلغــاء كل مــا يتعارض مع 
هــذا املقترح وفــي مقدمته 
إلغاء قانون ســنة 95 الذي 
اعطى احلق للحكومة في رفع 
أسعار البنزين دون الرجوع 
الى مجلــس األمة بحيث ال 
تســتطيع احلكومــة رفــع 
أســعار البنزين مرة اخرى 
دون الرجوع ملجلس األمة.

وتوجــه الكنــدري بكلمة 
عبر فيها عن خالص شــكره 
جلموع احلاضرين، وقال فيها 
»كل الشكر والتقدير والثناء 
الخوانــي احلضــور وألبناء 
الدائــرة اخلامســة ورجــال 
الدائرة اخلامســة وشــبابها 
ونسائها وبناتها، وشكرا لكل 
من منحني صوته واعطاني 
هذه الثقة وحملني هذه األمانة، 
وان شاء اهلل نكون على قدر 
هذه املسؤولية، ونسأل اهلل 
العلي القدير ان يعيينا على 

حمل هذه األمانة«.
وتابع قائال: »مثلما وعدتكم 
في السابق خالل زياراتي لكم 

أو من خــالل الندوة بأن اول 
مقتــرح قانــون ســاتقدم به 
هو إلغاء قرار ارتفاع أسعار 
البنزين والبند الثاني سيكون 
إلغاء كل ما يتعارض مع هذا 

االقتراح«.
الكنــدري »باذن  واضاف 
اهلل، لن اخيب ظنكم وساكون 
مع املواطن ولن اقبل املساس 
بجيب املواطن الكويتي ابدا، 
ـ كمــا  بــاذن اهلل  وســاظل 
عاهدمتوني ـ وســتجدونني 
على العهد معكم، وباذن اهلل 
سنعمل لتحقيق كل ما يصبو 

مــا نرجــع اليهم فــي األمور 
ونأخذ بآرائهم وفتاواهم، وان 
شاء اهلل سأظل مستمرا على 

هذا النهج«.
وتابــع الكنــدري قائــال 
الدائــرة  أبنــاء  »رســالة 
اخلامسة وصلت للرد على 
اليوم  البهتــان وانتــم  هذا 
مــن انصفنــي وانتــم مــن 
اعطاني حقي ووقفتم معي، 
واعطيتموهــم درســا مهما 
بان أبناء الدائرة اخلامســة 
ال ميشون وراء الشائعات، 
فأبناء الدائرة اخلامســة ال 

هناك صدام في املستقبل«. 
واضــاف قائــال »اذا لم تكن 
هناك حكومــة قوية ولديها 
برنامج عمل وخطط واضحة 
لإلجناز فستكون في صدام 
معنــا كنواب، فنحن نتطلع 
اليوم لإلجناز وال نريد الحد 
ان يعطل مشاريعنا ويعطل 
التنمية في الكويت، وهذا ما 

نأمله«.
وعــن رؤيتــه للمجلس 
الكنــدري  قــال  اجلديــد، 
»املجلس اجلديد هو مجلس 
شــبابي يتطلــع لإلجنــاز 

اليه املواطن الكويتي من رخاء 
وتنمية حقيقية في مختلف 

املجاالت«.
واســتطرد قائــال »اكــرر 
شكري لكم ألنكم منحتموني 
أصواتكم الغالية التي كانت 
خير رد على كل ما تعرضت له 
من هجوم شخصي واشاعات 
وبهتان وأوصاف ليست من 
اخالق وشيم الشعب الكويتي 
االصيل الكرمي، وال مما تعلمناه 
على يد مشايخنا ابن باز وابن 
عثيمني وغيرهم من مشايخنا 
وعلمائنا احلاليني الذين دائما 

يقولون اال كلمة احلق، وقلتم 
احلق يوم 26، فشــكرا على 
هذه الثقة الغالية وادعو اهلل 
ان يقدرنــي على حمل هذه 
األمانة والثقة، وبيض اهلل 

وجوهكم جميعا«.
وردا على سؤال عن نسبة 
التغييــر ورؤيته للمجلس 
املقبل، قال الكندري »نسبة 
التغيير كانت متوقعة، وما 
أراه ان هذا املجلس سيكون 
مجلس إجناز، وادعو ان تكون 
هنــاك حكومة قويــة قادرة 
على اإلجنــاز حتى ال يكون 

وخدمة املواطن وان شاء اهلل 
سيكون هناك تطور في اداء 
املجلس سواء في الرقابة أو 
التشريع، ولذلك نتمنى ان 
تكون هنــاك حكومة قوية 
قادرة على هذه املواجهة من 

املجلس«.
وفيما يخص رفع أسعار 
الكهرباء، قال الكندري منذ 
البداية وانا في اللجنة املالية 
رفضت زيادة أسعارها على 
السكن اخلاص، وهلل احلمد 
حققنا هذا املطلب ولن تكون 
هناك اي زيادة في أســعار 
الكهرباء على املواطنني، وما 
يثار بان الزيادة ستطبق في 
2٠18 كالم غير صحيح النه مت 
إلغاء املادة رقم ٣ والبند رقم 
6 اخلاص بالسكن اخلاص، 
وعن توقعاته لوجود منافسة 
على رئاسة مجلس األمة قال 
الكندري »حتى االن لم يعلن 
احــد ترشــحه وصوتي هو 

للكويت دائما«.
الكنــدري حديثه  وختم 
بالتأكيــد على انه ســيظل 
دائما ثابــت املوقف ضد اي 
توجــه حكومي ميس جيب 
املواطــن الكويتي، مشــيدا 
بهذا املوقف من اهل الدائرة 
اخلامسة الذين منحوه هذه 
الثقة الغالية وان شاء اهلل 
ســيكون عند حســن ظنهم 
وســيعمل خلدمــة الكويت 

وشعبها الكرمي.

تهنئة بالفوز

أحد ذوي االحتياجات اخلاصة حرص على تهنئة الكندري فيصل الكندري يتلقى التهانيالكندري مع أحد مؤيديه

جانب من استقبال فيصل الكندري للمباركني واملهنئني

الكندري في حديث باسم مع بعض احلضور

حشد من املباركني

فيصل الكندري بني اثنني من مؤيديه

فيصل الكندري يتلقى تهنئة

د.بدر العيسى يقدم التهاني

عبداهلل الكندري مباركا
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