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عبدالكرمي الكندري: الدستور خط أحمر ولنعمل باخلطاب السامي
محمد احلويلة: املرحلة احلالية مرحلة تفاؤل وتصحيح املسار

سلطان العبدان

تقــدم ٣٧ مرشــحا بينهم 
مرشــحتان أمــس األربعــاء 
إلى إدارة شؤون االنتخابات 
الداخليــة  التابعــة لــوزارة 
اليوم  الترشــح في  بطلبات 
الثالــث مــن أيام فتــح باب 
الترشــح النتخابات مجلس 
التشــريعي  األمــة للفصــل 
الـ١٧ املقرر عقدها في التاسع 
والعشرين من سبتمبر املقبل، 
ليصل إجمالي املرشحني في 
األيام الثالثة األولى إلى ٢٢٢

مرشحا ومرشحة، حيث بلغ 
إجمالي عدد املرشحني الذكور 
في اليوم الثالث ٣٥ مرشحا، 
فيما  إجمالي عدد املرشحات 

اإلناث مرشحتان.
وبلغ إجمالي عدد الذكور 
املرشــحني حتى نهاية اليوم 
الثالث ٢١٠ مرشحني فيما بلغ 

عدد املرشحات ١٢ مرشحة.
وتقــدم ٥ مرشــحني فــي 
الدائرة األولى ليصبح إجمالي 
املرشــحني فيهــا حتى نهاية 
اليــوم الثالــث ٣٦ مرشــحا 
من بيهــم مرشــحة واحدة، 
فيمــا تقــدم ٣ مرشــحني في 
الثانيــة ليصبــح  الدائــرة 
إجمالــي املرشــحني فيها ٣٣

مرشحا ومرشحة من بينهم 
٣ ســيدات، في حــني تقدم ٤

مرشــحني في الدائرة الثالثة 
مــن بينهم مرشــحة واحدة، 
ليصبــح إجمالي املرشــحني 
في الدائرة حتى انتهاء اليوم 
الثالث ٣٤ مرشحا ومرشحة 

احمليلبي.
شــؤون  إدارة  وكانــت 
التابعة لوزارة  االنتخابــات 
الداخلية افتتحت في الساعة 
الســابعة والنصف من يوم 
االثنني ٢٩ أغسطس املاضي 
الترشــح النتخابــات  بــاب 

بينهم ١٢ سيدة، وكان من أبرز 
من تقدموا بأوراق ترشحهم في 
اليوم الثالث النواب السابقون 
د. عبد الكرمي الكندري ونايف 
املرداس وأحمد الري وعبداهللا 
فهاد العنزي، ويوسف الغريب 
ود. محمــد احلويلــة وجابر 

أعضــاء مجلــس األمــة فــي 
الفصل التشريعي الـ١٧ (أمة 
٢٠٢٢) ويســتمر ذلــك حتى 
نهاية الدوام الرســمي ليوم 
األربعاء املوافق الســابع من 

سبتمبر اجلاري.

أمس، فمن جهته طالب مرشح 
الدائرة اخلامسة د.عبد الواحد 
اخللفــان بانتخــاب مجلس 
قوي يواكــب الفترة احلالية 
والشــعب مطالــب باختيار 
الشــرفاء من املرشحني وان 
يكــون االختيــار علــى مبدأ 
النزاهــة والكفــاءة، «محمال 
اإلعــالم وخاصــة منصــات 
السوشــيال ميديا بعدم دعم 
أهل التوجهات اإلصالحية بل 
يدعمون مــن يدفع لهم أكثر 

وهذا أمر غير مبرر».
الداخلية  وطالــب وزارة 
بــأن تقــوم بدورهــا جتــاه 
املــال السياســي وأن يكون 
اإلعالم حــرا ونزيها حتى ال 
يغرر بالناخبني ويؤثر على 

اختياراتهم.
فرصة للتغيير

من جانبه، متنى مرشــح 
الدائرة األولى النائب السابق 
أحمد الري أن يكون يوم ٢٩

سبتمبر يوما للتغيير تلبية 
لرغبة سمو األمير واخلطاب 
التاريخي، مؤكدا أن الدور على 
املواطنني في حسن االختيار 
وممارسة احلق الدميوقراطي.

وقــال الري إن «الفرصة 
للتغييــر  متاحــة  باتــت 
خصوصا أن هناك مؤشرات 
طيبة وملســنا ذلك من خالل 
نزول سمو رئيس الوزراء إلى 
اجلهــات احلكومية وتلبيته 
حاجيــات النــاس فضال عن 
انسحاب ذلك على املسؤولني 
الذيــن بــدأوا يتلمســون ما 

عبداهللا فهاد: الدائرة الرابعة دائرة األحرار ولن تخضع ألي ضغوطات

مشبب السهليمحمد العجميفايز الرديني

د. عبدالكرمي الكندري د. محمد احلويلة

ترشــحه فــي اليــوم الثالث 
١٥ مرشحا، ليصبح إجمالي 
املرشحني في الدائرة ٦٣ من 

بينهم مرشحة واحدة.
وأصبــح إجمالــي عــدد 
املرشحني في الدوائر اخلمس 
٢٢٢ مرشــحا ومرشــحة من 

نزاهة وكفاءة

مرشــحو  أدلــى  وقــد 
األمــة  انتخابــات مجلــس 
للفصل التشــريعي الســابع 
عشــر بتصريحات صحافية 
عقب تقدمي أوراق ترشــحهم 

من بينهم ٤ مرشحات، وتقدم 
١٠ مرشحني في الدائرة الرابعة 
مــن بينهم مرشــحة واحدة 
ليصبــح إجمالي املرشــحني 
٥٦ مرشــحا ومرشــحة مــن 
بينهم ٣ مرشحات، أما الدائرة 
بــأوراق  اخلامســة، فتقــدم 

فهاد العجمي

وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها أمام مبنى إدارة شؤون االنتخابات

محمد العوضي حسني العتيبي فالح الدوسريبكر الرشيدي

عبـداهللا األنبعي: ترشـحي لالنتخابات جـاء دعمًا لإلصـالح واإلصالحيـني لننعم مبرحلة اإلجنـازات التي طـال انتظارها
عبداهللا األنبعيم. عبداهللا فهاد

بدر احلميدي: اإلصالح اجلاد أصبح طريقنا للنجاة 
ويتطلب تغيير النهج الذي ساد في العقود األخيرة

قال مرشح الدائرة الثانية النائب 
الســابق بدر احلميدي إننا متفقون 
جميعا علــى أن حب الكويت يجري 
في عروقنا وأن اإلصالح اجلاد أصبح 
هــو طريقنا األوحد للنجــاة، مؤكدا 
أن هــذا اإلصالح يتطلب تغيير نهج 
اإلدارة الذي ساد في العقود األخيرة.

ودعا احلميدي فــي بيان أصدره 
مبناسبة ترشــحه، إلى وضع خطة 
عمل طموحة قابلة للتطبيق تغطي 
جميــع نواحي احليــاة االقتصادية 
واالجتماعية والتربوية واإلسكانية 

والصحية والترفيهية والرياضية
وأوضــح أنــه من املفتــرض أن 
تكــون البداية مبراجعــة التركيبة 
الســكانية واحلفــاظ علــى الهوية 

الكويتيــة وفتــح ملفــات التزوير 
واتخاذ إجراءات صارمة بشأن من 
قام بها ومن تستر عليها واستفاد 
منها سواء كان تزويرا في اجلنسية 

أو في الشهادات العلمية.
وشــدد علــى ضــرورة االهتمام 
بالتوعية القانونية وترسيخ مفاهيم 
احتــرام القانون ومحاســبة كل من 
يخالف القانــون بدءا بقانون املرور 
وقانون اإلقامة وغيره من القوانني، 
فضال عن محاســبة مــن نهب أموال 
الدولــة وإنزال أشــد العقوبات ضد 

جتار املخدرات.
ودعــا احلميــدي إلــى االهتمــام 
بالتربية والتركيز على ترسيخ مفهوم 
حب الوطن واحلرص عليه، والتريث 

في توزيع املساعدات اخلارجية حتى 
تكتمــل البنية التحتيــة لوطننا من 
جميع املجــاالت وينعــم مواطنونا 

بخيرها.
وأكــد احلميدي أنــه لتطبيق كل 
هذا وغيــره من أمور اإلصالح يجب 
االستعانة برجاالت الكويت األوفياء 
املخلصــني أصحاب القــرار الذين ال 
يخافون في اهللا لومة الئم وشــباب 
الكويــت ذكورا وإناثا على أن يكون 
االختيار دائما لألصلح دون اللجوء 
إلى اعتبارات احملاصصة والواسطة.

واختتــم تصريحــه بيانه بقوله 
«نعم نحن قادرون على إعادة إحياء 
الكويــت لنتباهى بهــا ولتصبح في 

مصاف الدول املتقدمة».

دعا إلى وضع خطة عمل طموحة قابلة للتطبيق تغطي جميع نواحي احلياة االقتصادية واالجتماعية والتربوية واإلسكانية والصحية والترفيهية والرياضية

بدر احلميدي



حمود احلمدان
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أحمد الري: األمور سارت نحو أفق مسدود فجاء اخلطاب لينقذ الكويت
حمود احلمدان: اخلط العريض للمرحلة املقبلة استكمال إصالح مؤسسات الدولة

يحتاج اليه الناس».
ورأى الري أن التصويت 
بالبطاقة املدنية من املؤشرات 
االيجابيــة وإن كنــا نطمــح 
إلنشــاء هيئة مستقلة ولكن 
ملحــوق عليهــا، «مطالبــا 
احلكومة املقبلة ببرنامج عمل 
حكومــي يؤدي إلى االصالح 
واالقتصــادي  السياســي 
واإلداري خصوصا أن لدينا 

فائضا ماليا، وهللا احلمد».
وأوضح الري: كانت األمور 
تسير نحو أفق مسدود وجاء 
اخلطــاب التاريخــي لينقــذ 
الكويــت، داعيا إلــى ترجمة 
اخلطــاب إلــى واقــع عملي، 
مطالبــا احلكومــة بإطــالق 
سراح املرشحني احملتجزين 
على خلفية اعتصام البدون 
«فالنوايا كانت طيبة وإن لم 

يكن هناك تصريح».
وذكر الري أنه «ترشح في 
هذه االنتخابات ممثال للتآلف 
اإلسالمي بعد جتميد التحالف 
خلالفات إدارية وعموما لدينا 
مرشحون في غالبية الدوائر»، 
مشددا على أن «النائب السابق 
عدنان عبدالصمد يبقى رمزا 
وطنيا وأخا كبيرا في التآلف 
وله تاريخ ورمزيته تتماثل 

التغييــر فــي مجلــس األمة 
املقبل بنســبة ٥٠ إلى ٦٠٪، 
موضحا أن تصويت النائب 
ســوف يكون أكثر مصداقية 

بالبطاقة املدنية.
علــى  العبيــد  وأثنــى 
اخلطــوات اإليجابيــة التــي 
اتخذتهــا احلكومة في العهد 
اجلديد، مؤكدا أنه نهج جديد 
لــم يســبق أن نــراه ولكــن 
التحدي في االســتمرار بهذه 
اخلطوات يجعلها تأخذ تأييدا 

شعبيا ونيابيا كبـيرا.
وبني العبيد أسباب خروجه 
من أحــد الدواوين الكويتية 
بقدوم إحدى املرشحات مبررا 
ذلك «استأذنت حلظة وصولها 
ألنني أعتقد أن دواوين أهل 
الكويت غير مشتركة وهذه 
التقاليد التــي جبلنا عليها، 
هناك مجالس للرجال وأخرى 
للنســاء وليس فــي ذلك أي 

انتقاص ألحد».
دائرة األحرار

بدوره، أكد مرشح الدائرة 
الرابعة م.عبداهللا فهاد العنزي 
وجــود تباين في اآلراء وفي 
املواقف بيني وبني اإلخوة في 
حدس في مجلس األمة ٢٠١٦

عبدالواحد اخللفان: الشعب مطالب باختيار الشرفاء من املرشحني وفق مبدأ النزاهة والكفاءة

أحمد الري

من الشريعـــة. 
وذكــر املــرداس أنه «إن 
كانت هناك نية لإلصالح من 
خالل ما ملسناه فينبغي أن 
تكون هناك عني تراقب وعني 
تشرع مثلما كان في مجلس 
٢٠١٢ املبطل إذ اتفقنا على ٢٧

مشــروعا، مطالبا بالتوافق 
على تشــريعات من شأنها 
أن تســد الفراغ التشريعي 
مثل غسيل األموال والنواب 

القبيضة».
املــرداس «نحــن  وأفــاد 

تاريخي لسمو األمير تضمن 
كلمــات تكتــب مبــاء الذهب 
وتضمن نقدا صريحا للسلطة 
التنفيذية ومطالبة بحســن 
االختيار في انتخابات ٢٠٢٢».

وطالــب املـــرداس رئيس 
الوزراء بحسن اختيار الوزراء 
النمــوذج  واالبتعـــاد عــن 
باحملاصصــة،  التقليــدي 
داعيـــــا احلكومة إلى محاربة 
الفساد من خالل مبدأ التوافق 
بــني الســلطتني التنفيذيــة 
والتشــريعية الذي ينبـــــع 

مقدمون على تصحيح املسار 
السياسي ويجب االبتعاد عن 
االحتقان والنهوض بالبلد»، 
مطالبا مبحاســبة كل فاسد 
لردع من تســول إليه نفسه 

استغالل وظيفته العامة.
وشدد على أن االستمرار 
على الثوابت الشرعية صمام 
أمان، الفتــا إلى أننا لم ننته 
من مواجهة الفساد لتحقيق 
االســتقرار، داعيــا إلى ترك 
الصفحة املاضية وراء ظهورنا 
ونبدأ بصفحة جديدة من خالل 

وأكــد مرشــح الدائــرة 
السابق  النائب  اخلامســة 
نايف املرداس أن الفســاد 
استشرى في جميع قطاعات 
الدولة لدرجة أنه وصل إلى 
مجلس األمــة فتصدى له 
نــواب إصالحيون ســعوا 
إلى إيقــاف العبث وبلغت 
درجات التصدي إلى حـــد 

االعتصام.
وأضاف املرداس «أثمرت 
مواجهات بعض نواب مجلس 
٢٠٢٠ عــن خطاب سياســي 

عفو شــامل يشــمل أصحاب 
الرأي سواء من املهجرين أو 

من هم في الداخل.
انتخابات نزيهة

من جهته، أوضح مرشح 
الدائرة الثالثــة حمد العبيد 
أن العملية االنتخابية عانت 
كثيرا من نقل األصوات خالل 
الفترة السابقة إضافة إلى كثير 
من الظواهر السلبية األخرى 
مثل شراء األصوات والوالءات، 
مؤكدا انحسار هذه الظواهر 
فــي االنتخابــات احلاليــة 
ونتمنى استمرار انحسارها 
حتى ننعم بانتخابات نزيهة 

في مجلس األمة ٢٠٢٢».
وحتــدث العبيــد عقــب 
تســجيل أوراقــه فــي إدارة 
بعــض  عــن  االنتخابــات 
اخلطوط العريضة لإلصالح، 
مؤكدا «الكل يتفق على تطوير 
التعليــم وإنعاش االقتصاد 
حتى يعيش املواطن الكويتي 
عيشــة آمنة وكرمية والكل 
يتفق ايضا على حماية الهوية 
الوطنية وثوابت البلد»، مبينا 
«نتطلــع الــى مرحلة قادمة 
عنوانها التعاون واإلجناز».

ورجــح العبيــد أن يتــم 

مــع رمزية أحمد الســعدون 
وأحمــد اخلطيــب وعبداهللا 
النيباري، وبخصوص رئاسة 
املجلس فأنا زاملت السعدون 
ولكن نترك األمر إلى حينه».

الدستور خط أحمر

مــن جهتــه، أكد مرشــح 
الدائرة الثالثة النائب السابق 
الكنــدري أن  الكرمي  د.عبــد 
ال  أحمــر  خــط  الدســتور 
يقبــل العبــث بــه، موضحا 
أن اإلجــراءات التي اتخذتها 
وزارة الداخليــة باســتدعاء 
مرشحني قاموا مبساندة جتمع 
سلمي للتعبير عن الرأي أمر 
غير مقبــول في ظل العرس 
الذي نعيشــه  الدميوقراطي 
وهــذا األمر كفله الدســتور، 
وعن رئاســة املجلس املقبل 
أكــد أننــا نســاند كل عمــل 
توافقي من شأنه دفع العملية 

الدميوقراطية.
وبني الكندري ان احلقبة 
اجلديدة التي نعيشــها بعد 
النطــق الســامي حتتاج الى 
العمــل مبضامني ذلك النطق 

ونحسن االختيار.
خطاب تاريخي

قاعة خصصت لوسائل اإلعالم وّجه بإنشائها وزير الداخلية 

د. علي العازمي

محمود عاشور

يوسف البذالي

فواز اجلدعي

د. عبدالواحد اخللفان فهد املهمل

سعد الرشيدي علي حالوة

يوسف الغريبنايف املرداس
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مبارك الطشة: نقدر للقيادة حّل املجلس ونزع فتيل األزمة ومعاجلة القضايا العالقة
حمد العبيد: انحسار نقل وشراء األصوات والوالءات في االنتخابات احلالية

مع كل االحترام والتقدير لهم، 
مبينا «كنــت وما زلت أقول 
إنني مستقل برأيي وبشخصي 
وأتشرف بدعم كل من يؤمن 

باألفكار التي أحملها».
وقال العنزي عقب ترشحه 
إدارة شــؤون  رســميا فــي 
االنتخابات ان انحيازي لألمة 
هو الفيصل بيني وبني الناس 
بــرا بقســمي ومـــــا وعدته 
بهـــــم في بداية مشـــواري 

االنتخــــابي والسياسي.
ووصــف العنزي الدائرة 
الرابعة بأنهــا دائرة األحرار 
ولن تخضع ألي ضغوطات 
او إمالءات أو اي تدخل سافر 
من الدولــة العميقــة او من 
اآلخرين للتأثير على مجريات 

االنتخابات احلالية.
وبني أن اإلرادة احلقيقية 
للشعب الكويتي تتجلى في 
الرقابة التي تكللت بانتصار 
كبير جعل القيادة السياسية 
تنتصر لهذه اإلرادة بخطاب 

تاريخي غير مسبوق.
وحتدث عما تضمنه خطاب 
سمو األمير الذي ألقاه نيابة 
عنه سمو ولي العهد من أهمية 
للشعب والعهد الذي بينه وبني 
أســرة احلكم، «نحن شركاء 
في حــل كل القضايا العالقة 
وأمامنا مهجرون خارج البالد 
مت تهجيرهــم ظلما وعدوانا 
ألنهم عبروا عن آرائهم وشباب 
مسجونون في الداخل بسبب 
بعض التغريدات إضافة إلى 
١٢٠ ألفا مــن اإلخوة البدون 

الذين يعيشون بيننا».
ودعــا فهاد الــى ضرورة 
تبني قضايا التعليم والصحة 
والبنى التحتية فقال «نحن 
أمام مرحلة تاريخية مفصلية 
يجب أن نحاسب فيها كل من 
نهب ثروات البالد»، مضيفا 
«وصل احلال بنا إلى وجود 
إيراني يشتري بعض القضاة 
وبنغالــي يشــتري بعــض 
النواب ألننا سكتنا عن ذلك 
حتــى أصبح الفســاد ينخر 
التشريعية  في املؤسســتني 
والقضائيــة»، مشــددا على 
ضرورة محاســبة من عطل 
التنميــة وخــذل طموحــات 

الــذي ينشــد املســاواة بني 
املواطنني.

وأضاف احلويلة اننا نشيد 
بالوعــي لدى أبنــاء الكويت 
ونــرد التحية لســمو األمير 
وســمو ولي عهــده باختيار 
األصلح لتمثيلهم بالبرملــان 

لنستكمـــــل املسيـــرة.
مــن جهتــه قــال النائب 
السابق حمود احلمدان: منر 
جميعــا مبرحلــة حساســة 
املرحلة تعيشها بالدنا الكويت 
احلبيبة التي تستحق منا كل 
بذل وعطاء وسعي للنهوض 
بها وتعزيز واقعها وضمان 

مستقبلها.
ارتفــع  لقــد  وأضــاف: 
مســتوى األمــل فــي جتاوز 
عقبــات املاضــي القريب مع 
حــل مجلس االمــة وتكليف 
احلكومــة اجلديــدة، ليكون 
اخلــط العريــض للمرحلــة 
املقبلــة ضــرورة اســتكمال 
اصالح مؤسسات الدولة، األمر 
الذي يستوجب احتاد اجلهود 
وتكاتف الغيورين على هذا 
الوطن الســتكمال متطلبات 
شــعار «اإلصــالح والبناء»، 
ورفع راية احلقوق والعدالة 

وإنصاف املظلومني.
مــن جهتــه قال مرشــح 
الدائــرة اخلامســة د.ســعد 
الهاجري إن األزمة السياسية 
التي شهدتها الكويت مؤخراً 
لــم يســبق لهــا مثيــل مــن 
حيــث االحتقــان والتوتــر 
بني الســلطتني، األمــر الذي 
اســتوجب الســعي للتغيير 
احلقيقي في املســار وسعيا 
إلى ذلــك التغيير واإلصالح 
والنهــوض بالبــالد قــررت 
الترشــح لعضويــة مجلس 

األمة.
مــن جانبــه قال مرشــح 
الدائرة الثانية عبداهللا األنبعي: 
أن ترشحه لالنتخابات جاء 
دعمًا لإلصالح واإلصالحيني 
مؤكداً استقالليته وأن انتماءه 
للوطن فقط، وأضاف: بدعما 
مــن أهــل الكويــت الراغبني 
باإلصالح توكلنــا على اهللا 
لننعم بحقبة اإلجنازات التي 

طال انتظارها.

سعد الهاجري: سعياً للتغيير واإلصالح والنهوض بالبالد قررت الترشح لعضوية مجلس األمة

بشرى جمعة

الفتــرة  السياســية خــالل 
املاضيــة حملابــاة احلكومــة 
السابقة بعض املرشحني ومع 
هذا متكن الشــعب الكويتي 
مــن إيصال بعــض القيادات 
اإلصالحية، فما بالنا ونحن 
نرى قيــام احلكومة احلالية 
بتقدمي منوذج إصالحي بعدم 

الرابعــة د. فــواز  الدائــرة 
اجلدعي على دور الشباب في 
االنتخابات البرملانية، مشيرا 
إلى امتالك الشباب الكويتي 
القــــدرة على احداث التغيير 

إلى االفضـــل.
وأوضح اجلدعي «ان جيل 
الشــباب كان كارهــا للحالة 

تدخلها في االنتخابات».
كويت املستقبل

مــن جهتــه، قال مرشــح 
الدائرة األولى النائب السابق 
يوســف الغريب إن اخلطاب 
الســامي حــدد مالمح كويت 

املستقبل. 

بتطهيــر البالد من املخدرات 
اإلقامــة واألخالق  ومخالفي 
والتشديد على محاربة شراء 
األصوات، متمنيا من القيادة 
السياسية حل موضوع العفو.

دور الشباب

من ناحيته، عول مرشح 

أحــد  مــن  وبســؤاله 
الصحافيني عن سبب ترشحه 
رغم الرفض الشعبي له قال 
هذه وجهة نظرك ولكن أهالي 
الدائرة األولــى راضون عن 

أدائي. 
اختيار األصلح

مرشــح  قــال  بــدوره، 
الدائــرة اخلامســة النائــب 
الســابق د.محمــد احلويلة 
إن املرحلــة احلاليــة بعــد 
النطق السامي مرحلة تفاؤل 
وتصحيح املسار وشخص 
احلياة السياسية ومضامني 
أسعدت الكويت والكويتيني، 
موضحا اننا واجهنا سد االفق 
السياســي واوصلنا رسالة 
للقيادة السياســية وجاءت 
االرادة السامية لتستقيم مع 
االرادة الشعبية، ومطالبون 
بان نعمل على ايصال املهيئني 
من املرشحني ويجب مراعاة 
اعــداد الناخبني بني الدوائر 
فهذا ال ينسجم مع الدستور 

الشعب الكويتي.
التعاون البناء

بدوره، قال مرشح الدائرة 
الرابعة د. مبارك حمود الطشة 
بعد توفيق اهللا وتسجيلي في 
انتخابات ٢٠٢٢ هذه رسائل 

عنوان للمرحلة القادمة:
- تقديــر للقيــادة حللهــم 
مجلس األمة ونزع فتيل األزمة 
والتعهدات بعدم التدخل في 

الرئاسة واللجان.
- أمتنى من القيادة أن تقوم 
بحــل امللفات وعلى رأســها 
العفــو حتى ال يكــون هناك 

تكسب أو صدام.
- التحــرك اجلدي جتاه آفة 

شراء األصوات.
واضــاف: أوكد على ضرورة 
التعــاون البناء والفاعل بني 
املجلس واحلكومة وان يكون 
لدى مجلس الــوزراء املقبل 
برنامج عمل واضح وفاعل، 
وزارة  دور  أن  موضحــا 
الداخليــة يجب أن يســتمر 

مبنى إدارة شؤون االنتخابات

عبدالعزيز العتيبي

جابر العازميحمد العبيد

محمد احلفيتي فراج احلجرف

د. سعد الهاجري

اخلطاب األميري السامي جعل الكويتيني يشعرون باالرتياح والفرح

حمد الهرشاني: سمو رئيس مجلس الوزراء حظي 
بدعم شعبي عندما اقترب من املواطنني وهمومهم

أكد مرشح الدائرة الثانية النائب 
السابق حمد الهرشاني أن الكويت 
بــدأت تشــهد مرحلــة جديدة في 
تاريخها السياســي بعد اخلطاب 
األميري التاريخي السامي لصاحب 
الســمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمــد، والذي ألقــاه نيابه عنه 
ســمو ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمــد، حفظهمــا اهللا، موضحا 
ان هذا اخلطــاب جعل الكويتيني 
يشعرون باالرتياح والفرح، وقرب 

القيادة السياسية منهم. 
وقال الهرشــاني فــي تصريح 

مجلــس  رئيــس  إن  صحافــي 
الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف 
حظي بدعم شعبي كبير وهــــــو 
يستحق ذلك، عندمــــا اقترب من 
املواطنني والمس همومهـــم وأعطى 
تعليماتــــه للوزراء بالعمل امليداني 
واالســتماع وحــل مشكـــــــالت 
املواطنني واملقيمني، فهذه االجنازات 
التي حققهــــا سموه كانــــت خالل 
فترة قصيـــــــرة جدا، وهــــو ما 
يؤكــــــد ان الكويــت انطلقت في 
قطار اإلصالح ومحاربة الفســاد 

واملفسدين. 

املقبلــة  املرحلــة  ان  ولفــت 
تتطلب من الســلطتني التنفيذية 
والتشريعية حتقيق كل متطلبات 
الشــعب وحل كل املشكالت التي 
تواجههم على جميع األصعدة، بدءا 
التعليم ومرورا باإلسكان  مـــــن 
ووصوال الى الصحة، وتطويـــر 
الدولـــــــة وتنفيــذ  كل مرافــق 
املشاريع التنمويــــــة، ومعاجلة 
امللفات العالقة في املجلس السابق 
لتكون الكويـــــت كما عهدنـــاها بلد 
اخليــــر والعطاء بشعبها الكرمي 

حمد الهرشانيالوفي.

د. مبارك الطشة


