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صالح عاشور: اخلطاب التاريخي طوى الفترة السابقة بسلبياتها وإيجابياتها
يوسف الزلزلة: التصويت بـ «املدنية» سيقضي على نقل األصوات

بدر السهيل

تقــدم ٧٠ مرشــحا بينهم 
مرشــحتان أمــس إلــى إدارة 
شــؤون االنتخابــات التابعة 
الداخليــة بطلبــات  لــوزارة 
الترشح في اليوم الثاني من أيام 
فتح باب الترشح النتخابات 
مجلس األمة للفصل التشريعي 
الـ ١٧ املقرر عقدها في التاسع 
والعشرين من سبتمبر املقبل، 
ليصل إجمالي املرشــحني في 
اليومني األول والثاني الى ١٨٥
مرشحا ومرشحة، حيث بلغ 
إجمالي عدد املرشحني الذكور 
في اليوم الثاني ٦٨ مرشــحا، 
فيما إجمالي عدد املرشــحات 

اإلناث مرشحتان.
وبلــغ إجمالي عدد الذكور 
املرشــحني حتى نهاية اليوم 
الثاني ١٧٥ مرشــحا فيما بلغ 

عدد املرشحات ١٠ سيدات.
وتقدم ١٣ مرشحا في الدائرة 
األولى، فيما تقدم ٤ مرشحني 
في الدائــرة الثانية، في حني 
تقدم ٩ مرشــحني في الدائرة 
الثالثــة، وتقــدم ١٩ مرشــحا 
في الدائرة الرابعة من بينهم 
مرشحتان، وتقدم ٢٥ مرشحا 

في الدائرة اخلامسة.
وكان مــن أبرز من تقدموا 
بأوراق ترشــحهم فــي اليوم 
الثاني النواب السابقون احمد 
الشحومي، وحمدان العازمي، 
ود.يوسف الزلزلة ود.حسني 
قويعان وصالح عاشور، وأحمد 
احلمد، وفايز اجلمهور، ومحمد 
اجلويهل، ومبارك احلجرف، 
ودليهــي الهاجــري، وأحمــد 

مطيع، وفيصل الكندري.
شــؤون  إدارة  وكانــت 
االنتخابــات التابعــة لوزارة 
الداخلية افتتحت في الساعة 
الســابعة والنصــف من يوم 
االثنني املاضي باب الترشــح 
النتخابات أعضاء مجلس األمة 
في الفصل التشريعي الـ ١٧ (أمة 
٢٠٢٢) ويستمر ذلك حتى نهاية 
الدوام الرسمي ليوم األربعاء 
املوافق الســابع من سبتمبر 

املقبل.
حقبة جديدة

املرشــحون  أدلــى  وقــد 
بتصريحــات صحافية عقب 
التقدم بأوراق ترشحهم شددوا 
فيها علــى ضــرورة محاربة 
الفساد والسعي نحو حتقيق 
االستقرار السياسي، مؤكدين 

الطبقة املتوسطة، متمنيا أن 
يكون هناك جتاوب مع الطرح 
الذي سيطرحه، باإلضافة إلى 
أنه سيسعى لإلصالح وقضايا 

الفساد.  
توجه إيجابي

فيمــا قال مرشــح الدائرة 
النائب د.يوســف  اخلامســة 
الزلزلــة إننــا نعيش عرســا 
أنهــا  دميوقراطيــا، ال شــك 

القضاء على الفساد

مــن جهته، متنى مرشــح 
الدائــرة الثالثة عبداحملســن 
جمعــة أن يحظى بثقة أهالي 
الدائرة، الفتا إلى أنه سيركز في 
املرحلة املقبلة على تخفيض 
اجلرعة السياسية بعد اخلطاب 
التاريخي للقيادة السياسية. 
وأفــاد بأنه ســيركز على 
القضايــا املعيشــية وقضايا 

تعتبر حقبة جديدة من العمل 
السياسي اجليد الذي سيخدم 

الكويت. 
وأوضح د.يوسف الزلزلة 
أن «قبــول النــاس للمرشــح 
وقواعــده االنتخابيــة هــي 
من حتــدد جهتــه، وأنا كنت 
أترشح في األولى وهم إخوة 
أعزاء وانتقلت إلى الترشــح 
في اخلامســة، وأصال أنا من 
سكان اخلامسة وحتديدا منطقة 

ومحاربة االنتخابات الفرعية»، 
مؤكدا أنه لم ينسق مع آخرين 
حني انتقل من الدائرة األولى 
إلــى اخلامســة، «وعموما لم 
أخرج من موقعي حتى أذهب 
إليه ألنني كما ذكرت من سكان 

الدائرة اخلامسة».
ولفت إلى أنه «أمر طبيعي 
أن تكون لي قاعدة في اخلامسة، 
واالولى فيها تنافس شــديد، 
واخلامســة أقل منها»، مؤكدا 
أنه لن يتبــع أي توجه بقدر 
ما انه مستقل، سيبقى مستقال 
دائمــا «وكل االحترام لإلخوة 
في التحالف أو التآلف يبقون 

أعزاء على قلوبنا». 
وشــدد علــى أن األجــواء 
القادمة ستكون صحية ألبعد 

احلدود في األيام املقبلة.
حتمل املسؤولية

بدوره، قال مرشح الدائرة 
اخلامســة احملامــي عيســى 
الكنــدري: إميانا منــا برغبة 
القيادة السياسية في اإلصالح 
وتصحيح املسار، واجب علينا 
كمواطنني أن نتحمل املسؤولية 
ونكون جزءا من هذا اإلصالح 
تقدمت اليوم بالترشح ممثال 
عن الدائرة اخلامســة، واهللا 

ولي التوفيق.
القوانني اإلصالحية

بدوره، قال مرشح الدائرة 
الرابعــة د.حســني قويعــان 
املطيــري «يجب ان يســتعاد 
كرســي رئاســة األمة ونائبه 
واللجان بشكل يخدم القوانني 
اإلصالحية، مؤيدا مقترحات 
قائمــة النواب اخلمســة التي 
تســمى بأطروحات استقامة 
واســتدامة، فهذه هذه األمور 
سوف تكون لنا كلمة فيها إن 

شاء اهللا».
وأكد قويعان أن التصويت 
بالبطاقــة املدنية بني التمايز 
الكبيــر وكشــف اخللــل فــي 
توزيع الدوائر، مســتغربا أن 
هناك دوائر يوجد بها ٢٥٠ ألفا 
وغيرها ٧٠ ألفا، داعما القرار 
الصائب بأن يكون التصويت 

بالبطاقة املدنية.
وأفاد بأن التصويت على 
الرئاسة «أمر سري»، موضحا 
أنه من الصعب أن أعطي حكما 
مستقبليا في التصويت للعم 
أحمــد الســعدون حلني رؤية 

كيف تسير األمور. 
وأشــار الى انه يحمل هّم 

٧٠ مرشحًا ومرشحة حصيلة اليوم الثاني من فتح باب التسجيل النتخابات مجلس األمة من بينهم مرشحتان بإجمالي ١٨٥

د.يوسف الزلزلة

عبداهللا املويل

عبداهللا البرغش

أحمد الشحومي

املسحوبة.
وأمل في حتقيق االستقرار 
االجتماعي حتــى يتحقق لنا 
االستقرار السياسي وبحسب 
قناعتي فإن رئيس مجلس األمة 

القادم هو احمد السعدون.
وبــني أن املجلــس القادم 
ســيتزامن مع مرحلة جديدة 
مليئة بالفرح، كما فرحنا في 
عام ٩١ عندما حتررت الكويت 

من الغزو.

العدان، وهناك أهلي وأصدقائي 
وجيل تربيت معه».

بــأن «التصويــت  وأفــاد 
توجــه  املدنيــة  بالبطاقــة 
إيجابي إلى أبعد احلدود ألنه 
ســيقضي على نقل األصوات 
الكثيــر  والتزويــر، وهنــاك 
مــن األمــور اإليجابية ونحن 
نعيش أجواء سياسية تصب 
في صالح العمل الدميوقراطي 
مثل محاربة املال السياســي 

أن املرحلة احلالية تعتبر حقبة 
جديــدة من العمل السياســي 
املتميز الذي سيخدم الكويت.
الدائــرة  مرشــح  وقــال 
االنتخابيــة األولــى احملامــي 
هاني حسني إن هناك العديد من 
التشريعات التزال في األدراج 
يجب أن جتــد الطريق للحل 
والقرار، مطالبا احلكومة بأن 
تعالج ما أفســدته احلكومات 
السابقة كموضوع اجلناسي 

نادر املنصور

عيسى الكندريمحمد علي

أسامة الزيد

عبدالهادي العجمي سالم املطيريخالد العازمي

يوسف العتيبي

محمد نايف العنزي: نرى بأعيننا ثمار اخلطاب السامي من خالل جهود حكوميةعيسى الكندري: واجب علينا كمواطنني أن نتحمل املسؤولية ونكون جزءًا من هذا اإلصالح

فهيمة الرشيدي: ترشحي من أجل الدفاع عن حقوق املرأة السياسية.. فهي مظلومة في املجتمع هاني حسني: نأمل في حتقيق االستقرار االجتماعي حتى يتحقق لنا االستقرار السياسي

صالح عاشور فارس العتيبي

سعود الطامي: مكافحة قضية شراء األصوات 
واملال السياسي ضرورة لضمان نزاهة االنتخابات

أكد مرشــح الدائــرة االنتخابية 
اخلامسة د.سعود ناصر الطامي أن 
فتح باب التسجيل لالنتخابات خطوة 
مهمة ضمن خطوات تصحيح املسار 
السياســي، بعد حل املجلس، لتأتي 
بعدهــا اخلطوة األهم وهي حســن 

اختيار الشعب ملمثليه.
اتخــاذ كافــة  الطامــي  ومتنــى 
التــي تكفــل شــفافية  اإلجــراءات 
ونزاهــة العمليــة االنتخابيــة منذ 
التسجيل، مطالبا مبكافحة اجلرائم 
االنتخابية الســيما شراء األصوات 
واملال السياسي، حفاظا على الصورة 

املشرقة للدميوقراطية الكويتية. 
وقــال إنــه حــان الوقــت ليقول 
الشــعب الكويتي كلمته ويحســن 

اختيــار من ميثله في هذه الظروف 
الفارقة التي حتتاج فيها البالد إلى 
نهضة شاملة بعد سنوات من التردي، 
وإصالح في جميع املجاالت السياسية 

واالقتصادية.
وأشار إلى أن هناك ملفات عديدة 
فــي انتظــار مجلس األمــة اجلديد، 
والنواب مطالبون مبعاجلة أخطاء 
املاضــي، الفتــا إلى أن هنــاك تركة 
ضخمــة مــن الفســاد متراكمة منذ 
ســنوات طويلة، حتتــاج إلى نواب 
لديهم نهج إصالحي وكفاءة وقدرة 
علــى مواجهة تلك امللفــات بعد أن 
عجزت احلكومات واملجالس السابقة 

عن مواجهتها واجتثاثها.
وشدد مرشــح الدائرة اخلامسة 

د.ســعود الطامي علــى أن معاجلة 
االختالل اجلسيم في توزيع الناخبني 
على الدوائر اخلمس يجب أن تكون 
في مقدمة األولويات، تكريسا ملبادئ 
العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص في 

متثيل النواب.
وبني أن الفجوة الهائلة بني أعداد 
الناخبني السيما في الدائرتني اخلامسة 
والرابعة وباقي الدوائر، تشكل انتهاكا 
صارخا لعدالة متثيل األمة، مستغربا 
من بلوغ أعداد الناخبني في الدائرة 
اخلامســة إلى نحو ٢٥٧ ألف ناخب 
وناخبة وهو ما يساوي نحو ثالثة 
أضعاف الناخبني في الدائرة الثانية 
التي يصل عدد ناخبيها إلى نحو ٩٠

ألف ناخب وناخبة فقط.

حان الوقت ليقول الشعب كلمته ويختار األنسب للتخلص من تركة الفساد

د.سعود الطامي
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مبارك احلجرف: طالبت بحّل املجلس بعد شهر ونصف من بدايته 
فايز اجلمهور: رسائل إيجابية أوصلتها احلكومة إلى الشعب 

الطالب الذي لم يجد تواجدا في 
محركات سوق العمل وهّم رب 
األسرة على دفع اإليجارات وهو 
في انتظــار تخصيص «بيت 
العمر» وربة املنزل التي تربي 
األجيال ولم جتد الدعم املناسب 
من الدولة أو املجتمع، باإلضافة 
إلى هّم املريض الذي فقد الثقة 
في املؤسسات الصحية وجلأ 
الى العالج في اخلارج، وشكر 
والــد اجلميع ســمو الشــيخ 
مشــعل األحمد على اخلطاب 
التاريخي الذي جسد فيه اماني 

الشعب.
قانون املسيء 

 بدوره، قال مرشح الدائرة 
االنتخابية اخلامســة حمدان 
بدايــة  هنــاك  ان  العازمــي 
بخطوات إصالحيــة، متمنيا 
إلغاء قانون املسيء وأن يكون 
ضمن أولويات املجلس القادم.
العازمــي أســفه  وأبــدى 
أن هنــاك مــن يســيء للعمل 
الصحافــي بعدم نقــل الكالم 
بشــفافية وبأمانــة وأنا قلت 
وأعيدهــا ان النائــب ال بد أن 
يكون شــجاعا ويقــول «اني 
لم أصوت ملــرزوق الغامن أو 
بدر احلميدي ولألسف بعض 
الكالم  الصحافيــني يقطعون 
واآلن بعد جتربة بدر احلميدي 
الذي خذلنا، لهذا لم أصوت له».
العازمي «يجب  وأضــاف 
النــاس أو نلــوم  أال نلــوم 
أنفســنا ولهذا يجب الرجوع 
إلى مضابــط املجلس ملعرفة 
ماذا قدم النائب وهل يستحق 

الصوت».
وأشــار إلى انــه لو يعود 
الزمــن بنــا لن أصــوت لبدر 
احلميــدي في الرئاســة ألنه 

شــهد نهج احلكومــة اجلديد 
بعد اخلطاب التاريخي لسمو 
األمير وسمو ولي العهد الذي 
اوجد نقلة في نفوس اجلميع 

والتباشير بإصالح قادم.
وأضاف اجلمهور أن هناك 
إيجابيــة أوصلتهــا  رســائل 
احلكومة إلى الشعب الكويتي 
وهي مؤشــر على أن املرحلة 
السابقة أصبحت من املاضي، 
مبينــا ان الشــعب الكويتــي 
يتســاءل عن اخلطوات التي 
تقوم بها احلكومة احلالية هل 

هي جدية أم ردة فعل؟
 وأكد اجلمهور أنها قناعة 
أصبحت واقعا بعد خطاب سمو 
ولي العهد حيث ان الكرة اليوم 
في ملعب الشعب الكويتي الذي 
عليه ان يقابل اخلطاب السامي 
باختيار نواب يرتقون بحقوق 
الشعب الكويتي ويحققها خالل 

املرحلة القادمة.
الهوية الكويتية

وأكد مرشح الدائرة الثالثة 
محمد اجلويهل أنها وجدت ما 
يســمى باملعارضة احلقيقية 
فــال بد أن يكــون هناك طرف 
آخــر، مضيفا «أنا لســت من 
هؤالء أو هؤالء فأنا مع عامة 
الناس وحقوقهم املسلوبة ال 

أكثر وال أقل».
وأشــار اجلويهــل «لقــد 
تعودت على الشطب والعودة، 
مبينا أنه لم يخض انتخابات 
٢٠٢٠ لعدم وجوده بالبالد وهذا 
حق مشروع وأنا تعهدت بأنهم 

إن عادوا عدنا».
وفيما يخص ما حصل في 
الســفارة الكويتية في مصر، 
أوضــح أن هذا أمر عابر ومن 
يتحمــل مســؤولية ما حصل 

أحمد احلمد: نعيش استحقاقًا وعرسًا وطنيًا واحلظوظ متساوية جلميع املرشحني

م.أحمد احلمد

عبداحملسن اجلمعة

محمد العنزي

د.علي القطان د.حمود مبرك

فيصل الكندري

واإلفســاد، آملني أن نكون قد 
الرســالة  العهد ووفينا  صنا 
بأمانة وشــرف، حتــى تبقى 
بالدنــا على طريــق النهضة 

والريادة واالزدهار.
وأضاف: أخاطبكم اليوم من 
وراء القضبان بضمير مرتاح 
ورأس مرفوع، وصفحة نيابية 
بيضــاء تســتمد مواقفها من 
نبض الشــارع، ومعاناة أهل 
الكويت الشــرفاء، فال مطامع 
لنا، ال بكرســي، وال مبنصب 
سوى االستجابة ملطالب أبناء 
الكويــت والنــواب الشــرفاء 
والرموز الوطنية محل االحترام 

والتقدير بالنسبة لنا.
وأفــاد انطالقا مــن دوافع 
وطنية مخلصــة ترى أهمية 
وضــرورة مواصلــة العمــل 
النيابــي اجلماعــي لضمــان 
استمرار نهج االصالح وإكمال 
مســيرة اإلجنازات الوطنية، 
أعلــن ترشــحي النتخابــات 
مجلــس األمة التزامــا بأمانة 
التمثيل الشريف ألبناء الدائرة 

اهللا ورعاهما، مرورا بالقرارات 
احلازمــة التــي دكت حصون 
الفاسدين، وزلزلت سلطاتهم 
وأزاحتهم عن كثير من مراكز 
القــرار، وصوال إلــى حتقيق 
شــعار رحيل الرئيســني، كل 
هذه اإلجنــازات التي حتققت 
وســط مؤشــرات مبزيــد من 
االنتصارات للشعب وللدستور 
وفتح ملفات الفساد ومعاقبة 
املفســدين وإرســاء قواعــد 
القانون، كلها اجنازات خالدة 
تضعنا موضع اعتزاز وفخر 
لرهاننــا علــى شــعب عظيم 

وقيادة عليا أمينة.
وزاد: فقــد اخترنا طريق 
املواجهة، حتى وإن كان الثمن 
باهظا، وطريق احلق حتى وإن 
كانت العواقب فادحة، فالذي 
يختار مرضاة اهللا في وطنه 
وأهله وشعبه ومستقبل أبنائه 
ســيكون النصر حليفه، وإن 

اشتدت اخلطوب.
وأوضح هنيئا لنا بالكويت 
احملــررة من عصابة الفســاد 

الرابعة، سائال املولى العزيز 
القدير أن يوفقنا لنكون على 
قدر هذه املسؤولية وأهال لهذه 

الثقة الغالية.
استحقاق وطني

مــن جهته، متنى مرشــح 
الدائرة الثانية النائب السابق 
احمــد احلمــد التوفيــق لكل 
املرشحني، مؤكدا ان الكل ناجح 
في االنتخابات خاصة ان الفارق 
بني الكل ترجيح األصوات التي 
ستدفع الى قبة عبداهللا السالم.

وطالب بكل من يصل الى 
قاعة عبداهللا السالم ان يكون 
أمينا وخير من ميثل الشعب 
ومتعاونا وعادال ومنصفا في 

تأدية دوره. 
وأكد احلمد أن الكل مستاء 
مما يحدث في الكويت من خالل 
الصراعــات السياســية التي 
ســتنعكس ســلبا على األداء 
البرملاني خاصة ما تعايشناه 
مــن تدهور األوضــاع وتأخر 
عملية التنمية، باإلضافة إلى 

الوطنية.
وقــال اخلليفــة فــي بيان 
ترشحه عقب تسجيل أوراقه 
والقبــض عليه علــى خلفية 
املشاركة في انتخابات «فرعية 
شــمر ٢٠٢٠»، إنه رغم كل ما 
حتمله هــذه اللحظــات التي 
منر بها اآلن من آالم مصدرها 
الشــعور باحلــزن والظلــم 
من جور احلاقدين وســطوة 
املهدديــن العابثــني، اال أن ما 
حتقق للكويــت من إجنازات 
عظيمة هو ما يزيح الهم والغم 
ويحلق مبشــاعرنا في فضاء 
احلرية والشــموخ والكرامة 
لتكســر كل القيود، وتضيء 
عتمة السجن، ووحشة الفراق.

وأضاف: إن ما حتقق بدءا 
مــن يــوم األربعــاء األبيض 
املوافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ وفقا 
ملا جاء في اخلطاب التاريخي 
السامي لصاحب السمو أمير 
البالد الشــيخ نــواف األحمد 
والذي ألقاه ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد حفظهما 

تعطيــل الكثير مــن القوانني 
نتيجة الصراعات السياسية.
وأوضــح «اننــا جميعــا 
نحتــرم القيــادة السياســية 
في حل املجلس، واليوم كلنا 
نعيش استحقاقا وطنيا وعرسا 
وطنيا واحلظوظ متســاوية 
جلميع املرشحني، ومن يصل 

سيعمل لصالح الكويت».
وأشــار إلــى أن مرســوم 
املتعلــق بالبطاقة  الضرورة 
املدنية ســتكون لــه تأثيرات 
كبيــرة الســيما أن الكل تأثر 
وأرقــام  وهنــاك حســابات 
ســتتغير، مؤكــدا ان نقــل 
األصوات ستغير حسابات من 
قاموا بنقل األصوات وستتأثر 

النتائج.
بدوره، أكد مرشح الدائرة 
الرابعة فايز اجلمهور أن هناك 
حالة إحباط وحالة يأس وحالة 
من فقدان األمل في اإلصالح إلى 
حالة تفــاؤل وانتقال مرحلة 
بإذن اهللا كل الشعب الكويتي 
سيفرح بها، مشيرا إلى أن الكل 

خذلنا ولم يستمر على النهج.. 
لو استمر لكان مرشحا لرئاسة 
املجلس، مشددا على أن العم 
املرشح أحمد السعدون يستاهل 

واملرحلة تتطلب وجوده.
استمرار اإلصالح

كما تقدم النائب الســابق 
مرزوق اخلليفة بأوراق ترشحه 
عن الدائرة االنتخابية الرابعة 
وفور تقدمي أوراقه ألقي القبض 
عليــه علــى خلفيــة إدانتــه 
باملشــاركة فــي «االنتخابات 
الفرعيــة» لقبيلة شــمر قبل 
عقــد االنتخابــات البرملانيــة 
التي أجريت في ديسمبر ٢٠٢٠.
وأكد اخلليفة أن ترشــحه 
إلــى االنتخابــات البرملانيــة 
املرتقبة في ٢٩ سبتمبر املقبل 
«أمة ٢٠٢٢»، تأتي انطالقا من 
دوافع وطنيــة مخلصة ترى 
أهميــة وضــرورة مواصلــة 
اجلماعــي  النيابــي  العمــل 
لضمان استمرار نهج اإلصالح 
واستكمال مسيرة اإلجنازات 

خالد الرشيدي

حفيظ العجمي خالد العازمي

فهيمة الرشيدي بدر املطيري

مساعد العازميبدر الهبيدة

هاشم املوسويطارق الوزق محمد حيدرحمود املاجدسلمان الظفيري

فاضل االطرم

عبداحملسن جمعة: سأتبنى القضايا املعيشية والطبقة املتوسطة وسأسعى لإلصالح وقضايا الفساد

دليهي الهاجري: كل املرشحني سيكونون متعاونني مع احلكومة في حال مدت يدها للتعاون والتصويت بالبطاقة املدنية يلغي مساوئ العملية االنتخابية

فيصل الكندري: ضرورة حل قضايا اإلسكان والصحة والتعليم والترفيه والرياضة

دليهي الهاجري فايز اجلمهور

عبداهللا عكاش
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حمدان العازمي: أطالب بإلغاء قانون املسيء وأن يكون ضمن األولويات 
مرزوق اخلليفة: ترشحي ينطلق من دوافع وطنية الستمرار نهج اإلصالح 

هو املســؤول عــن الوفد ولم 
يكن لــه داع أن تظهر صورة 
الكويت بهذه الطريقة وكنت 

مدعوا يومها.
وحول سبب الترشح، أكد 
أنه مؤمــن ببعــض القضايا 
ومتمسك باملبدأ وهي اجلنسية 
الكويتيــة والقضاء  والهوية 
علــى «البــدون» املدعني أنهم 
كويتيون بطريقة أو بأخرى وال 
بد أن جند حال لهذه املشكلة.

وقال «أنا ال أحتدث عن مقيم 
بصورة قانونية الدستور كفل 
له حرية اختيار املوطن الذي 
يعيــش فيه ولكــن أتكلم عن 
مقيــم بصورة غيــر قانونية 
يحمــل هوية بحبــر حكومي 
وهــو مخالف للقانــون ومع 
ذلك مستمر وتكبر كرة الثلج 
حتى تصل إلى نهاية ال حتمد 
عقباهــا». وأضــاف ان «الكل 
اليــوم يتاجــر فيمــا يخص 
تزوير اجلناســي دون العلم 
واملســتندات، حيث سبق ان 
ذهبــت للنيابــة فيما يخص 

ذلك».
حقوق املرأة

من جانبها، أكدت مرشحة 
الدائرة الرابعة فهيمة الرشيدي 
أن ترشحها من أجل الدفاع عن 
حقوق املرأة السياسية، السيما 
أن املرأة مظلومة في املجتمع، 
مــن حيــث قضايــا الســكن 
وجتنيــس األبناء وتوظيفهم 
وقضية البدون. وأشارت إلى 
أن «إخواننا البدون مظلومون، 
مطالبة بإلغاء اجلهاز املركزي 
ووضع القوانني املهمة حلل هذه 
القضية التي طالت لســنوات 
وسنوات». وبينت أنها واجهت 
تنمرا وتهديدا وانتقادا، مؤكدة 

من ١٠ سنوات عجاف كانت 
بالفســاد وحتكــم  مليئــة 
الدولــة العميقة فــي جميع 
اركان الدولة مما تسبب في 
شلل تام جلميع مؤسساتها 
وتراجع الكويت على جميع 

املستويات». 
وأضاف «هــذا فضال عن 
الكــوارث الدســتورية التي 
حدثت، لكن وهللا احلمد بفضل 
الدعم الشعبي وجهود النواب 
املخلصني نــواب املنصة مت 
اخلــالص مــن هــذه احلقبة 
وحتقق شعار رحيل الرئيسني 
الذي اعتبره البعض ســابقا 
مجرد شــعار فــارغ ال ميكن 

حتقيقه».
وقال «واآلن وبعد اخلطاب 
السامي الذي شخص فيه سمو 
ولي العهــد الوضع ووضع 
يــده على اجلراح بدأنا وهللا 
احلمد مرحلة جديدة عنوانها 

تصحيح املسار».
وأضاف «وها نحن نرى 
بأعيننا ثمار اخلطاب السامي 
من خــالل جهــود حكومية 
برئاسة ســمو الشيخ أحمد 
لــه  الــذي نوجــه  النــواف 
رسالة هامة، وهي ان جهوده 
وخطواتــه االصالحية التي 
بدأها رفعت ســقف الطموح 
لدى الشعب الكويتي الذي لن 
يقبل بأقل من اصالح شامل 

على جميع املستويات». 
وزاد «أول هذه االصالحات 
هو تصحيح املسار البرملاني 
وحتقيق االصالح السياسي 
الشامل من خالل عدة قوانني 
مهمــة تعــد التحــدي االكبر 
حلكومة الشيخ احمد النواف 
والتي ستبني مدى جدية هذه 

احلكومة في اإلصالح». 
وبني أن اهم هذه القوانني 
هي «تعديل قانون املســيء 
خاصــة انه مــن الصعب ان 
نرى الشــرفاء من ابناء هذا 
الوطن امثال االخ بدر الداهوم 
محرومني من ابسط حقوقهم 
في االنتخاب والترشح، ومن 
هــذه القوانــني ايضا بســط 
ســلطة القضاء على مسائل 
اجلنســية وتعديــل قانون 
الصــوت الواحد والعفو عن 
جميع املهجرين بسبب قضايا 
الشامل،  سياســية، والعفو 
وتعديــل الالئحــة الداخلية 
ملجلس االمة مبا يحقق عدم 
تدخــل احلكومة فــي االمور 

الرقابية».

فارس العتيبي: الكويت ستشهد عرسًا دميوقراطيًا يتّوج بتغيير النهج والدخول في عهد جديد 

حمدان العازمي

د.حسني القويعانمشعل اجلويسري

سعود الصواغ

مبارك احلجرف

بسلبياتها وإيجابياتها، متمنيا 
أال تعــود أحداثهــا، وعمومــا 
اجلميع رجع للشعب والكرة 
باتت في ملعبه وأمامه حتديات 

كبيرة.
ومتنــى عاشــور أن يكون 
ممثلــو األمــة علــى مســتوى 
احلدث، مالحظــا أن احلكومة 
خطت خطوات اإلصالح وأولها 
التصويت وفق البطاقة املدنية، 
ويجب ان تستمر فيها واالصالح 
ليــس جزئيــا وإمنــا يجب أن 

يستمر حتى تعم العدالة.
وأوضح عاشور أن االصالح 
السياســي يبــدأ من تشــكيل 
احلكومــة املقبلــة، وإن كان 
التشكيل بنفس املعايير ستكون 
أمامهــا صعوبــات، واملرحلــة 
تعتمد على مخرجات االنتخابات 
ليبدأ اإلصــالح والقضاء على 

الفساد.
مــن جانبــه، دعا مرشــح 
د.أحمــد  اخلامســة  الدائــرة 
مطيع العازمي كل الشعب إلى 
أن يختــاروا األصلح واألكفاء 

اخلامسة دليهي سعد الهاجري 
إنه ســبق أن مثل الدائرة في 
وقت ســابق، مشــيرا إلى أن 
التصويــت بالبطاقــة املدنية 
ســتوقف العبث بعــد عملية 
نقــل األصوات، مؤكدا أن عدد 
ناخبي الدائرة اخلامســة كان 
١٧٨ ألف ناخب وناخبة ووصل 
العدد ما يقارب ٢٤٠ ألفا، آمال 
أن تتم زيادة عدد املرشــحني 
في الدائرة اخلامســة مقارنة 
مع الدوائر األخرى، نحن في 
الدائرة اخلامســة ربع مليون 

وميثلها ١٠ فقط.
وأفــاد بأن كل املرشــحني 
الذين يخوضون سباق الترشح 
االنتخابي سيكونون متعاونني 
مع احلكومة في حال مدت يدها 

للتعاون. 
الكرة في ملعب الشعب

وقال مرشح الدائرة األولى 
صالح عاشور: إنه بعد اخلطاب 
التاريخي للقيادة السياسية 
الســابقة  الفتــرة  انطــوت 

في انتخابات ٢٠٢٢، مؤكدا أنه 
وزمالؤه اعتصموا في املجلس 
لتوصيل الرسالة، ووصلت بعد 
أن متــت ترجمتهــا على أرض 

الواقع، ومت حل املجلس. 
وأوضح العازمي أن صاحب 
السمو في خطابه التاريخي وجه 
الرسالة إلى الشعب الكويتي، 
بــأن يحســنوا االختيــار فــي 
مخرجــات مجلس األمة ٢٠٢٢، 
الذين يحرصون على خدمة البلد 

اإلرادة الشعبية

من جهته، قال د.بدر الشالل 
مرشح الدائرة الرابعة: العمل 
علــى االصــالح السياســي 
واالقتصادي أولوية، وبوابة 
االصــالح تكمــن فــي تعديل 
النظــام االنتخابــي لتنعكس 
االرادة الشعبية في متثيل االمة 
في مجلس يشرع ويراقب من 

أجل وطن ومواطن.
برنامج عمل احلكومة

الدائــرة  مرشــح  وقــال 

بعد شــهر ونصف الشهرمن 
بدايته بسبب احداث اجللسة 
االفتتاحيــة التي كانت ســبة 
فــي جبني الكويــت.  وأكد أن 
الثقــة التي مينحها الشــعب 
الكويتي لألعضاء هي مبثابة 
تكليف وليس تشريفا، خاصة 
أن الدولــة عانــت الكثير في 
حــني أن الدول كانــت تتقدم، 
مشيرا إلى ان العشر سنوات 
املاضية أرجعتنــا ملرحلة ما 

قبل الدستور.
إدارة وثبات

ومــن جانبه، قال مرشــح 
الدائــرة الثالثة فارس ســعد 
العتيبي إن الكويت ستشــهد 
عرســا دميوقراطيــا يتــوج 
بتغير النهج من خالل الشعب 
والدخول في عهد جديد، مؤكدا 
أن ترشحه إلكمال مسيرته في 

إدارة وثبات.
تعاون السلطتني

الدائــرة  مرشــح  وقــال 

اخلامسة فيصل الكندري، إن 
اخلطاب السامي لسمو األمير 
يحمــل فــي طياتــه خطوات 
تصحيحيــة وإصالحية، آمال 
من كل املرشــحني ان يلتزموا 
بتطبيق كل حيثيات اخلطاب 
الذي أعاد االستقرار إلى الدولة.
ومتنــى أن يقــدم رئيس 
الــوزراء برنامــج  مجلــس 
عمــل حكوميــا يتضمن كل 
اإلصالحــات املوجــودة في 
الدولة سواء ما يتعلق بالدولة 

او الشعب. 
وأشــار الكنــدري إلى أن 
هنــاك قضايا مهمة يجب ان 
يتم حلها، منها قضايا االسكان 
والصحة والترفيه والرياضة، 
بشرط أن تكون فترة زمنية 

تعالج كل السلبيات.
مــن جانبه، قال مرشــح 
الرابعة محمد نايف  الدائرة 
العنزي: تقدمت اليوم رسميا 
بالترشح النتخابات مجلس 
األمة عــن الدائــرة الرابعة، 
مضيفا «وهللا احلمد انتهينا 

أنهــا جتاوزت هــذه العوائق 
وستواصل ترشحها.

بدوره، قال مرشح الدائرة 
الرابعة مبارك هيف احلجرف 
إن الكويــت عانت من ظاهرة 
الفســاد في الفتــرة املاضية، 
مشددا على انه كان من األسماء 
التــي حملــت شــعار رحيــل 
الرئيسيني، آمال أن تكون الفترة 
القادمــة فيها تفاؤل وحتقيق 
اإلجنازات للشــعب الكويتي، 
وبالعــزم والثبات ســنحقق 

املستحيالت. 
وأكد احلجرف انه وزمالءه 
الفتــرة املاضية  النواب فــي 
وجــدوا أن الطريق مســدود 
لتحقيــق عمليــة اإلصــالح، 
التي كان يطمح لها الشــعب 
الكويتي خاصة بعد انتخابات 
٢٠٢٠. وأشار الى إطالقه شعار 
رحيل الرئيسني، ألن التعاون 
مع حكومة صباح اخلالد وفي 
وجود مرزوق الغامن كان من 
سابع املستحيالت، مؤكدا انه 
طالــب بحل املجلــس املاضي 

هاني حسني

محمد اجلويهل

فواز العدواني

مرزوق اخلليفة

فالح الربعي

فهد الدوسريعبداهللا العازمي

ناصر العازميرباح القوبع مشاري املطيريعبدالعزيز بومجداد

جاسم اجلريدمطلق العنزي
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