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محمد طنا يتلقى التهاني والتبريكات من أبناء »الرابعة«

طالل السهلي حلظة فوزه بعضوية املجلس

استقبل عدداً من الناخبني لتقدمي التهنئة

طنا: ملتزم ببرنامجي االنتخابي واملرحلة املقبلة 
تتطلب تشكيالً حكومياً مبنياً على أساس الكفاءة

طالل السهلي ألبناء الدائرة اخلامسة: شكراً لثقتكم

النائ���ب محمد طنا  جدد 
بالبرنامج  التزام���ه  العنزي 
االنتخابي الذي تعهد به خالل 
حملته االنتخابية من العمل 
على تشريع القوانني الشعبية 
واحلفاظ على األموال العامة 
والدس���تور. وأكد طنا خالل 
حفل استقباله ألبناء الدائرة 
الرابعة انه لن يكون عضوا 
للقبيلة او للدائرة الرابعة فقط، 
بل سيحمل هموم وآمال كل 
ابناء الكويت، مشيرا الى اهمية 
هذه املرحلة التي تتطلب ان 

اعرب النائب طالل السهلي 
عن ش���كره البن���اء الدائرة 
الخامس���ة واعتزازه بثقتهم 
واصواتهم التي اوصلته الى 

مجل�س االمة.
جاء ذلك خالل االحتفال 
وق���ال  النتائ���ج  بإع���الن 

السهلي:
ابناء  تش���رفت بأصوات 
دائرتي وسأعمل للوفاء بما 
جاء في برنامجي االنتخابي 
وما تم طرحه خالل فترة ما 
قبل االنتخابات للوصول الى 
ما من ش�أنه خدمة المواطن 
والوطن بشكل عام، متعهدا 
باالس���تمرار ف���ي التواصل 
الخامس���ة  الدائرة  ابناء  مع 
اليهم للوقوف  واالس���تماع 
دائما مع مطالبهم وترجمتها 

الى واقع.
وقد ح��ضر االحت�ف�ال عدد 

يؤدي النائب دوره التشريعي 
والرقابي كامال. ومتنى طنا 
ان يكون التشكيل احلكومي 
املقب���ل مبنيا على اس���اس 
الكفاءة منطلقا من مبدأ الرجل 
املناسب،  املكان  املناسب في 
وأال يعتمد على احملسوبية او 
الطائفة والقبيلة، وذلك حتى 
تتوافر البيئة الصحية للعمل 
والتعاون النيابي احلكومي، 
ال���ى اهمي���ة ان تقدم  الفتا 
احلكومة املقبلة برنامج عمل 
خالل جلسة اداء القسم حتى 

من ناخبي الدائرة الخامسة 
وع���دد م���ن المواطنين من 

يك���ون عملها منظما بدال من 
الفوضى التي عاشتها البالد 

في الفترات السابقة.
الى  وتوجه طنا بالشكر 
أبناء الدائ���رة الرابعة الذين 
صوتوا له او الذين لم يصوتوا 
له، مشددا على الوعي الكبير 
الكويتي من خالل  للمواطن 
مشاركته اجليدة في العملية 
الدميوقراطية واختار األنسب 
له���ذه املرحل���ة احلرجة من 

تاريخ الكويت.
عبداهلل العنزي  ٭

المناطق االخرى الذين حضروا 
لتقديم التهنئة للسهلي.

..ويتلقى التهنئة من أحد أبناء الدائرة الرابعة

حبة خشم حملمد طنا

بعض املهنئني في ديوان طنا

الزميل حمد العنزي مهنئا

أبناء الدائرة الرابعة في ديوان محمد طنا العنزي يهنئونه بالنجاح

)سعود سالم( جانب من احلضور في احتفال محمد طنا 

السهلي وفرحة الفوز والنجاح بني مؤيديه وأنصاره من الدائرة اخلامسة

جدد تهنئته لصاحب السمو األمير مبناسبة جناح التجربة الثانية للصوت الواحد

سعد اخلنفور: الوطن واملواطن ينتظران
الكثير من اإلجنازات من املجلس املقبل

جدد النائب س����عد علي 
اخلنفور تهنئته لصاحب 
السمو األمير مبناسبة جناح 
التجربة الثانية للتصويت 
بنظام الصوت الواحد الذي 
متت به العملية االنتخابية 
احلالية والذي شهد تفاعال 
كبيرا من قبل الناخبني الذين 
شاركوا بكثافة بعد حتصني 
الدس����تورية لهذا  احملكمة 
إلى أن هذا  النظام، مشيرا 
النظام العاملي املعمول به في 
كل الدميوقراطيات العريقة 
اثبت جناحه وس����اهم في 
متثيل كافة أطياف الشعب 
في البرمل����ان اجلديد وفتح 
آفاقا واس����عة أمام اجلميع 
املنافس����ة  خل����وض غمار 
الدميوقراطية  العملية  في 

والسياسية في البالد.
وأك����د اخلنف����ور خالل 
حفل االس����تقبال والغبقة 
أقامها على ش����رف  الت����ي 
ابناء الدائرة الرابعة وابناء 
قبيلة »الرشايدة« مساء امس 
االول في منطقة اشبيلية أن 
الوطن واملواطن ينتظران 
الكثير م����ن االجنازات من 
الذي  املقبل  قبل املجل����س 
مت اختياره من كل شرائح 
املجتمع وانهم يتطلعون الى 
ان التهدئة في املرحلة املقبلة 
ضرورة ملحة للنهوض في 
اخلدمات املتردية منذ زمن 
طويل واننا نعدهم بأن نضع 
الكويت وشعبها في قلوبنا 
ولن نتردد في الدفاع عنها 
وعن املكتسبات الدستورية 

وحقوق املواطن.
وقال اخلنفور ان املرحلة 
املقبلة حساسة وحتتاج الى 

تكاتف اجلميع وان نفوت 
الفرص����ة على كل من يريد 
العب����ث بالكوي����ت وأمنها 
ومحاوالت ضرب الوحدة 
ومتزي����ق وح����دة الصف 
والتآخي واحلب الذي يجمع 
أبن����اء هذا الوط����ن الغالي 
وانني عل����ى اميان صادق 
وثقة عالية بأبناء الكويت 
جميعهم هم الدرع احلصينة 
والسد املنيع في كل من يريد 
س����وءا بهذا الوطن الغالي. 
العمل بني  واكد ض����رورة 
الفريق  الس����لطتني بروح 
الواحد الستكمال منظومة 
القوانني والتشريعات التي 
الوط����ن واملواطنني  ته����م 
والتي انطلقت في املجلس 
املاضي الذي ابطلته احملكمة 
الدستورية، مؤكدا ان املجلس 
السابق وبالرغم من قصر 

عمره إال ان����ه كان مجلس 
إجناز بالفعل النه حرك املياه 
الراكدة لقوانني دفنت منذ 
سنوات في األدراج واخرج 
قوانني كثيرة إلى النور بعد 
ان عاجله����ا وأقرها. وتقدم 
اخلنفور بجزيل الشكر لكل 
من وقف معه من ابناء الدائرة 
الرابعة وابناء قبيلته التي 
اكد انه يعتز بها ومبواقفها 
الدائمة بايصاله الى املجلس 
وحصوله على املركز الثاني 
وانه س����وف يقوم بإعداد 
العديد من االقتراحات التي 
تهم املواطن منها ما يتعلق 
بامللف الصح����ي الذي بات 
يرهق املرضى بس����بب قلة 
وجود مستشفيات كافية على 
الرغم من كثافة املواطنني 
واملقيمني وبن����اء جامعات 
في كل محافظة خصوصا 
ان اجلامع����ة احلالية كانت 
مدرسة بالسابق ومت حتويلها 
الى جامعة بعد الترميم، فهل 
يعقل أن الكويت بكل ثرواتها 
وخيراتها ال يتم بناء جامعة 

في اكثر من محافظة؟!
وهن����اك مل����ف البطالة 
حي����ث اصبح م����ن املعيب 
على الدولة ان عدد مواطنيها 
ال يتج����اوز املليون وهناك 
الى 19  بطالة يصل عددها 
الف مواط����ن ومواطنة من 
كافة التخصصات بانتظار 
رصاص����ة رحم����ة ديوان 
اخلدمة املدنية، وكذلك امللف 
االسكاني الذي اصاب املواطن 
باملل����ل من الوع����ود حيث 
ينتظ����ر 20 عاما حتى يتم 
تخصيص منزل 400 متر له 

وهذا من غير املعقول.

سعد اخلنفور

ملستقبل أفضل للكويت شاركت بالتصويت 
ليصل من يستحق من املرشحني للمساهمة 

في نهضة الكويت، فقد أسهم آباؤنا وأجدادنا 
في بناء الكويت واعمارها، وواجبنا ان 

نستفيد من كل جتاربنا السابقة واخطائنا 
لتصحيح املسار دون اي خجل وعلينا ان 
نركز على هدف اساسي وهو بناء الوطن 

واملواطن وان يكون اجلزء االكبر هو تسخير 
وقتنا لتعويض ما فاتنا واللحاق بركب األمم 

التي سبقتنا بسبب خالفاتنا.
الشعب الكويتي أحسن اختيار ممثليه 

والنتيجة مجلس نراه متجانسا وميثل جميع 
أطياف املجتمع الكويتي. وهنا اوجه رسالة 
الى ممثلي األمة: اجلميع متفائل بنجاحكم 

مبن فيهم املقاطعون، بعد اخفاقات متكررة 
للمجلس، فاملواطن الكويتي في قمة االحباط، 

ومع ذلك نحن متفائلون فال تخذلونا رجاء. 
هذا وامتنى منكم تقبل النقد بصدر رحب 

لنبتعد عن التقديس والتمجيد والتطبيل الدائم 
بالصح واخلطأ، فال وجود للشخص املثالي، 
حيث ان الهدف من االنتقاد هو االشارة الى 
اخلطأ وبالتالي املطلوب تصحيح هذا اخلطأ 
لتحقيق التطوير. ورسالتي الثانية اوجهها 

الى احلكومة بعد ان احسن الشعب الكويتي 
اختيار ممثليه، فنحن في انتظار حسن 

اختياركم لوزراء أكفاء وتصحيح مساركم 
بعد اخفاقات متكررة بسبب سوء اختياركم 

املعتمد على الترضيات السياسية سواء ارضاء 
لقبيلة او تيار سياسي وابعاد الكفاءات ما يعد 
من اسباب عدم جناحكم، لذا نحن بانتظاركم، 

ال تخذلونا رجاء.
أريج حمادة  ٭

هي الكويت موطني

اريج حمادة


