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خليل الصالح: أسعى إلى حتويل تطلعات الكويتيني إلى واقع 
عسكر العنزي: ضرورة حتقيق اإلصالح وتعزيز املكتسبات الشعبية

سلطان العبدان - بدر السهيل

تقــدم ٤٢ مرشــحا بينهم
٣ مرشحات أمس اخلميس إلى 
إدارة شؤون االنتخابات التابعة 
الداخليــة بطلبــات  لــوزارة 
الترشــح في اليوم الرابع من 
فتح باب الترشح النتخابات 
مجلس األمة للفصل التشريعي 
الـ ١٧ املقرر عقدها في التاسع 
والعشرين من سبتمبر املقبل، 
ليصل إجمالي املرشــحني في 
األيام األربعة األولى إلى ٢٦٤
مرشحا ومرشحة، حيث بلغ 
إجمالي عدد املرشحني الذكور 
في اليوم الثالث ٣٩ مرشحا، 
فيما بلغ إجمالي عدد املرشحات 

اإلناث ٣ مرشحات.
وبلــغ إجمالي عدد الذكور 
املرشــحني حتى نهاية اليوم 
الرابع ٢٤٩ مرشــحا فيما بلغ 

عدد املرشحات ١٥ سيدة.
وتقــدم ٣ مرشــحني فــي 
الدائرة األولى ليصبح إجمالي 
املرشحني فيها حتى نهاية اليوم 
الرابع ٣٩ مرشــحا من بينهم 
مرشــحة واحدة، فيمــا تقدم 
١٤ مرشحا في الدائرة الثانية 
ليصبــح إجمالي املرشــحني 
فيها ٤٧ مرشــحا ومرشــحة 
من بينهم ٣ سيدات، في حني 
تقدم ٥ مرشــحني في الدائرة 
الثالثة من بينهم ٣ مرشحات، 
ليصبح إجمالي املرشحني في 
الدائــرة حتــى انتهــاء اليوم 
الرابع ٣٩ مرشــحا ومرشحة 
من بينهم ٧ مرشحات، وتقدم 
١١ مرشحا في الدائرة الرابعة 
ليصبح إجمالي املرشحني ٦٧
مرشحا ومرشحة من بينهم ٣

مرشحات، أما الدائرة اخلامسة 
فتقدم بأوراق ترشحه في اليوم 
الرابــع ٩ مرشــحني، ليصبح 
إجمالي املرشحني في الدائرة 
٧٢ من بينهم مرشحة واحدة.
وأصبــح إجمالــي عــدد 
املرشحني في الدوائر اخلمس 
٢٦٤ مرشــحا ومرشــحة من 
بينهم ١٥ سيدة، وكان من أبرز 
من تقدموا بأوراق ترشحهم في 

وأكد «أن البراك والسعدون 
قامات وطنية وما زلت قريبا 
مــن اجلميــع ومــن التيارات 
وليســت لــدي خصومــة مع 
أحد ومستعد للتعاون مع الكل 

للمصلحة الوطنية العليا».
وبخصوص رئاسة املجلس 
رد الدقباسي قائال: «هذا سؤال 
افتراضــي والســعدون قامــة 
دســتورية»، مطالبــا بإنهــاء 
بالــوالءات وهــذه  التشــكيك 
املرحلة البــد أن تنتهي ويجب 
أن تتوقــف. متمنيــا اال تكون 
حكومتنا مدتها شهر أو شهران، 
ومجلسنا عمره سنة أو سنتان، 
وعموما يا أبناء الدائرة الثانية 
لن أخذلكم بالدفاع عن حريات 
املواطنــني ونحتاج إلى تعاون 

نيابي- نيابي».
قضية القروض

وأكد مرشح الدائرة الرابعة 

جنان بوشهري: املرحلة االستثنائية احلالية تتطلب مجلساً استثنائياً وإعادة الثقة بني املواطن ومؤسسات الدولة

عسكر العنزي

السابع من سبتمبر املقبل.
أجندة وطنية

مــن جهتــه، قال مرشــح 
الدائرة الثانية النائب السابق 

باب الترشح النتخابات أعضاء 
مجلــس األمــة فــي الفصــل 
التشــريعي الـ ١٧ (أمة ٢٠٢٢) 
ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام 
الرسمي ليوم األربعاء املوافق 

علــي الدقباســي «لقــد فقدنا 
الكثير من الوقت في اخلالفات 
وآن األوان الن نشتغل وسأعمل 
على هذا األمر، ســأعمل على 
إيجاد أجــواء للعمل وعموما 

شــؤون  إدارة  وكانــت 
االنتخابــات التابعــة لوزارة 
الداخلية افتتحت في الساعة 
الســابعة والنصــف من يوم 
االثنني ٢٩ أغســطس اجلاري 

األجندة الوطنية واحدة».
وأضاف «البد من التعاون 
وأنا قادم للعمل هللا ثم للوطن 
ثم لألمير والترشح بالدائرة 

الثانية هو حقي القانوني».

اليوم الثالث النواب السابقون 
علي الدقباسي وعسكر العنزي 
ود.خالد شخير، ود.ضيف اهللا 
أبو رميــة وعبداهللا الكندري 

وخليل الصالح.

حضور إعالمي كثيف

م.جنان بوشهري

محمد املطيريعبدالرحمن العتيبي

د.محمد الدوسري

علوي الظفيريسعيد القحطاني حسن عواد ماجد مفرج

خليل الصالح

شدد على ضرورة إعادة صياغة املشهد البرملاني بكل تفاصيله وجتلياته

فهد أبوشيبة: خطورة املرحلة وأهميتها 
وحتدياتها تتطلب من الناخبني حسن االختيار

أكد مرشــح الدائرة الثانية 
ملجلــس األمة فهد أبو شــيبة 
أن قرار ترشــحه جاء انطالقا 
مــن إميانه بخطــورة املرحلة 
وأهميتهــا وحتدياتها وعظمة 
التشــريعي والرقابي  الــدور 
ملجلس األمة، وكذلك للمساهمة 
في احلفاظ على مقدرات الوطن 
ومكتســبات أبنائه ومستقبل 
أجياله، مشــددا على ضرورة 

إعادة صياغة املشهد البرملاني 
بكل تفاصيلــه وجتلياته من 

جديد.
وقال أبوشيبة في تصريح 
صحافي إن اخلطاب الســامي 
الــذي تاله ســموه ولي العهد 
نيابة عن صاحب السمو األمير، 
حفظهمــا اهللا ورعاهمــا، كان 
شديد األهمية وعالي الدقة من 
خالل عنوانه األساسي، وهو 

تصحيح املسار باعتباره خارطة 
طريــق، الفتا إلــى أنه تضمن 
رسائل مباشرة وصريحة بعدم 
استقرار الوضع السياسي وما 
ترتب عليه من فقدان ملنظومة 

اإلجناز املأمول.
وأوضح أبوشيبة أن اإلجناز 
واإلصالح واإلرادة والتصميم 
جميعها تتطلب من الناخبني 
جميعا أن يحســنوا االختيار 

من أجل أن ينعكس ذلك على 
رؤى وتطلعات وآمال الكويت 
آمــال مــن جميــع  وشــعبها، 
الناخبني أن يحسنوا االختيار 
من أجل تصحيح املسار، متمنيا 
جلميع املرشحني التوفيق في 
هذا العرس الدميوقراطي، داعيا 
اهللا عز وجل أن يحفظ الكويت 
وقيادتها وحكومتها وشعبها 

فهد أبو شيبةمن كل مكروه.

ترشحت للمساهمة في احلفاظ على مقدرات الوطن ومكتسبات أبنائه ومستقبل أجياله

محمد الدوسري: الصمت في حلظة الواجب خيانة للضمير..  وعلى جميع املواطنني املشاركة في االنتخابات كونها عمال وطنيا بحتًا
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علي الدقباسي

علي الدقباسي: مستعد للتعاون مع الكل للمصلحة الوطنية العليا
عبداهللا الكندري: أثّمن صدور مرسوم التصويت عبر البطاقة املدنية 

النائب السابق د.ضيف اهللا أبو 
رمية «إنني لم أكن غائبا وإمنا 
مراقبا للمشهد السياسي، وعدم 
ترشحي الن احلقبة كانت سيئة 
ترعى املفسدين واملتعدين عن 

املال العام».
وبسؤاله عن قضية اسقاط 
القــروض، قال أبــو رمية إن 
غالبية الشعب الكويتي يئن 
إن لم يكن كله، مبينا أن قضية 
القروض قضية عادلة وأسهمت 
فيها الدولة عن طريق املركزي.
ومتنــى أن «تبادر القيادة 
بالنظر إلى ملف القروض وإن 
طلب مني الشعب تبني القضية 
ســأتبناها وعمومــا اإلصالح 
قادم ولكن فلنحسن االختيار 

ونختار القوي األمني».
مشروع النهضة

من جانبه، وصف مرشح 
الدائــرة اخلامســة د.ابراهيم 

احلكومة إلى اإلسراع في حل 
القضية اإلسكانية ألهميتها».

املكتسبات الشعبية

من ناحيته، شــدد مرشح 
الدائرة الرابعة النائب السابق 
عسكر العنزي على أهمية عدم 
بث الشــائعات، مؤكدا أنه مع 
اإلصالح واملكتسبات الشعبية. 
وأشار عسكر إلى ما مت إقراره 
خالل عضويتــه مبجلس األمة 
ســابقا من قضايا تهم املواطن 
ومنهــا تشــريعات ذات صلــة 
بقضية البدون وإسقاط القروض، 
مضيفا انه «خادم للجميع وابن 
الدائرة الرابعة والكويت جميعا 

وسأظل كما عهدمتوني». 
مــن جهتــه، قال مرشــح 
الدائرة اخلامسة محمد مساعد 
الدوسري: الصمت في حلظة 
الواجب خيانة للضمير، مؤكدا 
ان جميع أهل الكويت مطالبون 

أحمد السهلي: أطالب بعفو كرمي عن جميع احملكومني بقضايا رأي سياسي سواء املسجونون منهم أو املهّجرون

متميــزة خارجيا لكن داخليا 
نحتاج إلى املزيد من العمل».

وطالب الصالح «بأن تكون 
احلكومة مع الشعب وتقدم له 
شيئا جميال وترسم االبتسامة 

بدوره، قال مرشح الدائرة 
الثانية خليــل الصالح «إننا 
نعيش يومــا وطنيا ونتطلع 
إلــى برملــان يدعــم الكويــت 
والكويتيــني وعموما الكويت 

على وجــوه املواطنني، وعن 
نفســي أنا دوما مع الشــعب 
وأسعى إلى حتويل تطلعات 
الكويتيــني إلى واقــع ونعيد 
الكويــت إلــى ســابق عهدها 

وجود حكومة تنزل الشارع، 
وبالتالــي لن نحتاج للصوت 
العالي بل لإلجناز والرقابة. 

تطلعات الكويتيني

وتعتلــي الريادة فــي جميع 
املجاالت». وأكد الصالح «عملت 
٤ ســنوات من أجل إقرار بيع 
اإلجازات واحلمد هللا حتقق ذلك 
وإن كانت لدي مالحظات، داعيا 

الهاجــري، املرحلــة احلالية 
مبشــروع النهضة، ومبرحلة 
بنــاء كويت جديدة، مشــددا 
على ضرورة انصاف املواطن، 
والشباب خصوصا أننا في ظل 

جانب من املؤمتر الصحافي ألحد املرشحني

عبداهللا املطيري عبدالهادي العازمي

أحمد السهليعبداهللا الكندري

مبارك القفيديأحمد العلي

جانب من عملية التسجيل

محمد خريبط فهد صخي

د.عيد أبوصليب

مبنى إدارة شؤون االنتخابات

عيد أبوصليب: ضرورة أن تكون األولوية في املرحلة املقبلة لتنفيذ املشاريع التنموية والنهوض بالبلد في جميع املجاالت



10
اجلمعة ٢ سبتمبر ٢٠٢٢

للتواصل
٢٢٢٧٢٨٣٠  -  ٢٢٢٧٢٨٥٧
majlisalomma@alanba.com.kw

20222022

محمد الرقيب: معيار التعاون مع احلكومة يتوقف على جديتها في اإلصالح 
فالح الهاجري: محاسبة املتجاوزين واإلجناز لتعود الكويت درة للخليج

باملشاركة في االنتخابات كونها 
عمال وطنيا بحتــا. وأضاف: 
أنه ليس مقبوال أن يبدأ وزير 
الداخلية عهده بتكميم األفواه 
وتقييــد احلرية، مؤكدا دعمه 

لقضية البدون». 

مكافحة الفساد
من جهته، شــدد مرشــح 
الدائرة الرابعة النائب السابق 
ماجــد املطيــري علــى أهمية 
مكافحة الفســاد بكل أشكاله 
وأن تكون احلكومة جادة في 
ذلك كما قضية شراء األصوات. 
مــن جهتــه، قال مرشــح 
الدائرة الرابعة فواز العنزي إن 
من بني أبرز أولويات برنامجه 
االرتقــاء مبســتوى خدمــات 
الصحــة والتعليــم والبطالة 
والبدون وتعديل قانون املسيء 
التصويت لرئاســة  وعالنية 

نقول للحكومة عليكم تطبيق 
القانون، مستدركا: «إن اإلصالح 
ال يتجزأ وان كانت الفرعيات 
مت تطبيق القانون عليها ولهذا 
على احلكومة القضاء على آفة 
شراء األصوات من خالل تفعيل 
تطبيق القانون ومحاسبة كل 

فاسد».
مــن جهتــه، قال مرشــح 
الدائرة الرابعة عبداهللا سعد 
عايد إنه «فــي حال حصولي 
تؤهلنــي  األصــوات  علــى 
للوصــول إلى مجلــس األمة 
فإن برنامجي يعتمد على احلل 
السلمي والسياســي للقدس 
ونريــد حال ســلميا للقضية 
الفلســطينية وهو برنامجي 

األول ونبيها (خضراء)».
وأوضــح مرشــح الدائرة 
الرابعة محمد عوض الرقيب 
ان قضية اإلسكان من أولوياته 

فواز العنزي: االرتقاء بالصحة والتعليم والبطالة وتعديل قانون املسيء وعالنية التصويت للرئاسة من أولوياتي

محمد الرقيب

لــم ينتج عنها ســواء حماية 
للبعض، مشددا على ضرورة 
محاسبة كل من أهدر وسرق 

األموال العامة.

أحرارا في الدفاع عن الوطن». 
وأضــاف خريبــط انه في 
الفتــرة الســابقة كان هنــاك 
فيضــان مــن القوانــني التي 

من ناحيتها، قالت مرشحة 
الدائرة الثالثة غادة العتيبي 
إن اإلعــالم يدعم املرأة ببطء، 
وهناك وجوه نســائية رائعة 

احملامــي محمــد خريبــط إن 
شــعار حملته االنتخابية هو 
«كونوا أحــرارا في قناعاتكم 
واختياراتكــم، وأيضا كونوا 

عنــد  التصويــت  وأغلــب 
«الصجية» يكون للذكور. 

وأكدت على ضرورة تبني 
الكويتيــة  قضايــا األســرة 
العمــل واألمومــة  وقوانــني 
واملرأة الكويتية مهضوم حقها 
وبإذن اهللا العنصر النسائي 

له حضور.
مــن جانبــه، قال مرشــح 
الدائرة الثانية فالح الهاجري 
إن اخلطاب السامي جاء لينهي 
حقبة الرئيسني ونحن اليوم 
أمــام خطني متوازيني، اولهما 
محاسبة املتجاوزين أيا كانت 
مسمياتهم، والثاني العمل على 
االجناز لنعــود بالكويت درة 

للخليج. 
الهاجــري «نحن  وأضاف 
أمــام أزمــة تطبيــق القانون 
واحلكومة في مجلس ٩٦ كانت 
الفرعيات أمام اجلميع واليوم 

مجلس األمة.
تصحيح املسار

بدوره، أكد مرشح الدائرة 
الثالثة النائب السابق عبداهللا 
الكنــدري أنــه أول من طرح 
قضية تزوير القيود االنتخابية 
وذهب للقضاء بشأنها، وذلك مت 
بعد احلصول على املستندات 
اخلاصــة بهذا الشــأن والتي 
تثبــت التالعــب الكبيــر في 
القيود، مثمنا تصحيح املسار 
وصدور مرسوم التصويت عبر 

البطاقة املدنية.
وقال الكنــدري ان قانون 
املسيء يجب ان ينسف خالل 
املجلــس املقبل ألنه تشــوبه 

شوائب وخالف دستوري.
الدفاع عن الوطن

وقال مرشح الدائرة الثانية 

فالح الهاجري

د.ابراهيم دشتي احمد شريدةسيف عوضفواز العنزي

قاعة خصصت لوسائل اإلعالم

احلركة أصدرت بياناً أمس دعت فيه إلى التركيز على أهمية مشاركة الشباب باعتبارهم إحدى أدوات التغيير اإليجابي

«حشد»: مشاركة اجلميع في االنتخابات مؤشر إيجابي نحو احلياة الدميوقراطية

أصدرت كتلة العمل الشــعبي (حشــد) أمس بيانا صحافيا، أكدت فيه على أن 
الهدف من املشاركة في االنتخابات من أجل املشاركة اإليجابية الفاعلة في تصحيح 
املشهد السياسي، مشددة على أن التحديات تتطلب التمسك أكثر بأبجديات العمل 

الدميوقراطي وأولها خوض االنتخابات من أجل حتقيق التغيير.
ودعت الكتلة في بيانها الشــباب إلى ضرورة مشاركتهم، إلى جانب دورهم في 
توجيــه بوصلــة االنتخاب نحو املرشــحني القادرين على محاربة الفســاد وقيادة 

اإلصالح والتنمية.
وفيمــا يلي نص البيان: «احلمد هللا رب العاملني وأفضل الصالة وأمت التســليم 
على سيد اخللق أجمعني سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين، حتية 
االحترام والتقدير والعرفان للشــعب الكويتي األبي.. حتية الصمود والثبات لكل 

أعضاء احلركة املوقرين».
وأضــاف البيــان «كنا وما زلنا نحمــل الوطن في قلوبنا ومســتقبله في آمالنا 
مؤمنني برؤية تسعى لالرتقاء بالكويت.. فواجهتنا حتديات جسام، ورغم كل تلك 
التحديات اســتطعنا بتوفيق من اهللا الثبات والتصميم والعزمية، نحن كما نحن، 

بل أشد عزما وقوة وأشد صالبة». 
وأوضح البيان أن الهدف من املشــاركة في االنتخابات والتي جاءت اســتجابة 
للخطــاب الســامي بتاريخ ٢٢-٦-٢٠٢٢ من أجل املشــاركة اإليجابيــة الفاعلة في 
تصحيح املشهد السياسي والتي أطلق دعوتها صاحب السمو األمير  الشيخ نواف 
األحمــد، حفظــه اهللا ورعاه، خاصة أن التحديات تتطلب التمســك أكثر بأبجديات 

العمل الدميوقراطي وأولها خوض االنتخابات من أجل حتقيق التغيير.
وشدد البيان على أن مشاركة اجلميع في االنتخابات تشكل مؤشرا إيجابيا نحو 
احلياة الدميوقراطية، مع تزايد قوة الدور الشبابي الذي نعول عليه في إنتاج قوى 

شبابية حتمل أدوات اإلصالح والتغيير.
ودعا إلى التركيز على أهمية مشــاركة الشــباب باعتبارهم أحد أدوات التغيير 
اإليجابي، إلى جانب دورهم في توجيه بوصلة االنتخاب نحو املرشحني القادرين 

على محاربة الفساد وقيادة اإلصالح والتنمية.
وأكــد أن االنتخابات تعتبر ركيزة أساســية لنظام احلكــم الدميوقراطي، وذلك 
باعتباره من أهم وســائل املشــاركة في احلياة السياسية، وفي تكوين مجلس أمة 

وحكومة تستندان إلى اإلرادة الشعبية.
وأشار البيان إلى أن املشاركة في االنتخابات وكما نراها في حركة العمل الشعبي 
(حشــد) هي وظيفة سياســية، وننظر إليها على أنها تكليف وطني أكثر مما هي 
حقــوق، وإذا لــم ميارس املواطن هذا التكليف في فترة ما ألســباب وظروف دعته 
لذلك، فإن حقوقه تبقى قائمة وال تســقط بالتقادم، ذلك ألن انقطاعه عن ممارســة 
هــذه احلقــوق مدة معينة ال يعني أنه تنازل عنها، بل هدف من خالل املقاطعة إلى 
ترســيخ وجتذير ما يريده أساســا من املشــاركة ذاتها، أي ضمان تصحيح املشهد 

السياسي الذي انحرف كثيرا عن بوصلته الوطنية.
وأوضــح أن حتقيق أهداف عدم املشــاركة وأهمها تصحيح املشــهد السياســي 
انتفى تقريبا بوجود إرادة سياســية لتصحيح املشــهد السياســي، وعندما يعمل 
النظام الدميوقراطي على شــيوع االعتقاد لدى النــاس بحرية ونزاهة االنتخابات 

وهو ما نراه اليوم.
وزاد البيان «وبناء على ما تقدم، تصبح املشاركة في االنتخابات واجبا وطنيا 
كما هي حال املقاطعة حني استدعى األمر ذلك، حيث يتوجب على كافة أفراد الشعب 
الكويتي اليوم املبادرة إلى املشاركة فيها واإلدالء بأصواتهم لتعميق وجتذير السلوك 
الدميوقراطي رغم ضبابية األفق السياسي لعملية تصحيح املشهد السياسي وعلى 

رأس ذلك التدابير املستقبلية فيما يخص قانون االنتخاب وانتخابات رئيس مجلس 
األمة وانتقال احلكومة إلى ممارســة سياســية حقيقية حتت قبة البرملان بضمان 

عدم تداخل السلطات».
وتابعــت احلركــة في بيانهــا قائلة «احلركة ومــن خالل قرارها املشــاركة في 
االنتخابات القادمة لم تكن املشــاركة هــي الغاية، بل القضايا التي كانت وما زالت 
هموما وطنية للحركة وجلموع أبناء وبنات الشعب الكويتي هي الهدف من اتخاذ 
هذا القرار وعلى رأس هذه القضايا مسألة املهجرين وسجناء الرأي وحماية الهوية 
الوطنية برفع الظلم عمن ســحبت جنسياتهم وقضية الكويتيني البدون وحرمان 

أبناء الكويتيات من حق املواطنة وتعديل التركيبة السكانية».
وأضــاف البيان «وكذلك تعديل قانون االنتخاب والــذي يعتبر بوابة اإلصالح 
احلقيقية واخلطوة األولى نحو اإلصالحات السياســية الشــاملة من خالل تعديل 
وإلغــاء القوانني التي وضعت بنفس انتقامي في املجالس الســابقة، كما أن النظر 
في الوضع املعيشــي للمواطن أصبح أمرا ال مفر منه بالنظر إلى نســبة التضخم 
املتصاعدة وفقا للنسب املعلنة من أجهزة الدولة التي هي اقل من الواقع خصوصا 
بقطاعات االقتصاد املختلفة كاملواد االستهالكية والعقارات، وهذه التشريعات امللحة 
والضروريــة يجــب أن تقابلها رؤية حكومية جادة وصادقة في مجاالت اإلســكان 
والصحة والتعليم والعمل وتعديل ميزان الناجت القومي لكي يتوزع بالتساوي بني 
افراد املجتمع بطريقة عادلة تضمن حياة كرمية لألفراد وتدفع بالعجلة االقتصادية».

وأكد البيان أن «الرغبة وحدها ال تكفي إن لم تكن هناك رؤية واضحة ومعلنة» 
تبادر بها احلكومة وتتضمن سقفا زمنيا معقوال تنطلق من اإلحساس باملسؤولية 
الوطنية والسياســية للحكومة القادمة، حفظ اهللا الكويت وشــعبها وقيادتها من 

كل مكروه.

تعديل قانون االنتخاب يعتبر بوابة اإلصالح احلقيقية واخلطوة األولى نحو اإلصالحات السياسية الشاملةاملشاركة في االنتخابات وظيفة سياسية وتكليف وطني أكثر مما هي حقوق
النظر في الوضع املعيشي للمواطن أصبح أمرًا ال مفر منه بالنظر إلى نسبة التضخم املتصاعدة وفقًا للنسب املعلنة من أجهزة الدولة التي هي أقل من الواقع خصوصًا بقطاعات االقتصاد املختلفة

علي الدقباسي أثناء تسجيل ترشحه
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غادة العتيبي

ضيف اهللا أبورمية: لم أكن غائبًا بل كنت مراقبًا.. وقضية القروض عادلة
خالد شخير : تسخير إمكانات الدولة للنهوض باملستوى املعيشي للمواطنني 

وأنــه ســيعمل علــى تكوين 
كتلــة برملانية تكون القضية 

اإلسكانية من أولوياتها.
وأضاف أن التنمية لن تبدأ 
دون منــح الشــباب الكويتي 
الفرصــة الكاملة فهــم ثروة 
الوطــن احلقيقيــة، مشــيرا 
إلى أن «مقيــاس تعاوننا مع 
احلكومة يتوقف على جديتها 
في االصالح ورفع املســتوى 

املعيشي للمواطن».
وأكد مرشح الدائرة الرابعة 
د.عيد ابوصليب على ضرورة 
أن تكون األولوية في املرحلة 
املقبلــة لتنفيــذ املشــاريع 
التنموية والنهوض بالبلد في 
شتى املجاالت، مضيفا أنه على 
احلكومة عدم حتميل املواطن 
الكويتــي أي كلفــة أو عــبء 
معيشــي وضــرورة االرتقاء 
باخلدمــات العامة، ومعاجلة 

نقطة البدايــة التي يجب ان 
ينطلــق منهــا االصــالح في 
املرحلــة القادمــة وهي إعادة 
الثقة بني املواطن ومؤسسات 

الدولة.
مــن جانبه، قال مرشــح 
النائــب  الدائــرة اخلامســة 
الســابق د.خالد شــخير انه 
من الضروري تســخير كافة 
امكانــات الدولــة للنهــوض 
باملستوى املعيشي للمواطنني 
خصوصــا ان هــذه املرحلة 
مفصليــة تتطلب منا جميعا 
ان نكون معا يدا بيد من اجل 

البناء.
وفي هذا اإلطار، قال مرشح 
الدائرة األولى جمال القناعي ان 
الهدف من الترشح هو السعى 
للحفاظ على مكتسبات وطننا 
الغالي والنهوض به ملصاف 

الدول املتقدمة.

جمال القناعي: الهدف من الترشح هو السعى للحفاظ على مكتسبات وطننا الغالي والنهوض به ملصاف الدول املتقدمة

تتطلــب في املرحلــة القادمة 
مجلس امة استثنائيا.

وأوضحت انه مت فقد الثقة 
فــي مؤسســات الدولــة وان 

التي كانت خارج حدود الدوائر 
االنتخابية.

وأكدت بو شهري ان هذه 
املرحلة السياسية االستثنائية 

الشعب الكويتي فقد الثقة في 
السلطة التنفيذية وايضا فقد 
الثقة في السلطة التشريعية 
حيــث ان الشــعب الكويتــي 

التصويــت  أتاحــت  التــي 
بالبطاقــة املدنية وتســجيل 
كافة من بلغ ٢١ عاما في القيود 
االنتخابيــة وإضافة املناطق 

ينظر إلى هذه املؤسسات بعني 
الشك وليس بعني االطمئنان، 
وأصبــح املواطــن الكويتــي 
الدولــة  يشــاهد مؤسســات 
حتمي مصالح الفاسدين وتلك 
حالة خطيرة، حيث يجب ان 
تكون هذا احلالة نقطة انطالق 

لإلصالحات القادمة.
وقالت انه ليس مقبوال ان 
الســلطة التشريعية تتهاون 
في انشاء جلنة قيم برملانية 
أو على األقل مدونة للسلوك 
البرملاني، حيــث اننا في كل 
فصل تشريعي نشاهد فساد 
بعض النــواب، كما نشــاهد 
في كل فصل تشريعي بعض 
النواب يتحولون من مشرع 
لإلصالح إلى مشــرع للفساد 
وايضا يتحولون من مراقبني 
علــى احلكومة إلــى مراقبني 
ملصلحة الشركات، وأن هذي 

سريعة وعادلة مللف «البدون».
مــن جانبــه، قال مرشــح 
أحمــد  اخلامســة  الدائــرة 
الســهلي إنه «على احلكومة 
أن تكــون جادة فــي القضاء 
علــى آفــة املخــدرات جتارة 
وتعاطيــا، وهذه مســؤولية 
نائب مجلس رئيس الوزراء 
ووزير الداخلية الذي نتمنى 
منه احلزم مبحاربة املخدرات». 
ومتنى السهلي إعادة فتح 
ملف العفو، مطالبا بعفو كرمي 
عن جميع احملكومني بقضايا 
رأي سياسي سواء املسجونون 

منهم او املهجرون.
من جهتها، قالت مرشحة 
الدائرة الثالثة جنان بوشهري 
اننا منــر مبرحلة سياســية 
بــدأت بخطــاب  اســتثنائية 
استثنائي للقيادة السياسية 
ومــن ثم مراســيم الضرورة 

جمال القناعي حامد البذاليد.خالد شخير

فاطمة القالفمحمد املطيري

وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها أمام مبنى إدارة شؤون االنتخابات

عبداهللا مناور

محمد بن ناجي خالل جولته

محمد بن ناجي: لن نتوانى في اتخاذ اإلجراءات القانونية 
بحق أي وسيلة إعالمية تتجاوز القوانني في تغطية (أمة ٢٠٢٢)

كونا: أكــد وكيل وزارة 
اإلعالم بالتكليف محمد بن 
ناجــي أمــس اخلميس أن 
الوزارة لن تتوانى في اتخاذ 
القانونية بحق  اإلجراءات 
أي وسيلة إعالمية تتجاوز 
القوانني املنظمة في تغطية 
انتخابات مجلس األمة (أمة 
٢٠٢٢) املقررة ٢٩ سبتمبر 

اجلاري.
وقال بــن ناجي لـ«كونا» 
و«تلفزيــون الكويت» خالل 
جولتــه التفقديــة فــي مقر 
إدارة شــؤون االنتخابــات 
إن وزارة اإلعــالم «شــددت 
التزام وســائل  على أهميــة 
اإلعالم اإللكترونية واملرئية 
واملقــروءة  واملســموعة 
املشاركة في تغطية العرس 
باملهنيــة  الدميوقراطــي 

واملصداقية».
وأوضــح بهــذا الشــأن 
أن الغايــة مــن التصريح 
الصحافــي الــذي أدلت به 
املتحدثة باسم الوزارة أنوار 

االنتخابــات باإلضافة إلى 
نقــل واســتقاء املعلومات 
من مصادرهــا الصحيحة 
للمســاهمة فــي االرتقــاء 
باإلعــالم احمللي الرســمي 
واخلاص. ولفت إلى تنظيم 
وزارة اإلعالم دورات تدريب 
لإلعالميني العاملني في مجال 
اإلعــالم اإللكتروني حول 
تغطية االنتخابات البرملانية 
(أمة ٢٠٢٢) «للمساهمة في 
االرتقاء وتطوير منظومة 
اإلعالم من كل مشــارك في 
إبراز العرس الدميوقراطي».
وكانت املتحدث باسم 
وزارة اإلعــالم أكــدت في 
تصريح صحافي األربعاء 
ســتتخذ  الــوزارة  أن 
واجلــزاءات  اإلجــراءات 
املنصــوص عليها قانونا 
وفــق القرار الوزاري رقم 
١٤٣ لســنة ٢٠١٦ بشــأن 
شروط وضوابط التغطية 
اإلعالميـــــة والترويــج 

لالنتخابات.

مراد هي توعية اإلعالميني 
ووســائل اإلعالم املختلفة 
بضرورة االلتزام بالقانون 
أن  مؤكــدا  واملصداقيــة، 
«اإلعالم» ســتتخذ اإلجراء 
الــالزم بحــق أي وســيلة 
إعالميــة تنتهــك حقــوق 
تتجــاوز  أو  األشــخاص 
القوانــني املنظمــة للعمل 

اإلعالمي.
وذكر أن وسائل اإلعالم 
املختلفــة «لديها ترخيص 
من وزارة اإلعــالم وهناك 
قانــون يراقبهــا وينظــم 
عملهــا ويأتــي التصريــح 
الصحافي للمتحدثة باسم 
الوزارة كتوعية في البداية 
ونأمــل االلتــزام بالقانون 

واملصداقية».
وأشــار بن ناجــي إلى 
الدائــم لإلعالميني  تنبيهه 
خالل اللقاءات التي جتمعه 
بهــم بضــرورة االلتــزام 
باملهنية في جميع التغطيات 
اإلعالمية وخصوصا تغطية  محمد بن ناجي

د.ضيف اهللا أبورمية


