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شعيب املويزري: أنا صاحب فكرة االعتصام وسأدعم السعدون رئيسًا
جراح الفوزان: نعاني من التراجع وعلى احلكومة معاجلة مكامن اخللل

بدر السهيل

مرشــحا   ٣٢ تقــدم 
٣ بينهــم  ومرشــحة 

مرشحات أمس األحد إلى 
إدارة شــؤون االنتخابات 
التابعة لــوزارة الداخلية 
الترشــح فــي  بطلبــات 
اليوم السابع من فتح باب 
الترشح النتخابات مجلس 
األمة للفصل التشــريعي 
الـــ ١٧ المقــرر عقدها في 
التاســع والعشــرين من 
ســبتمبر الجاري، ليصل 
إجمالــي المرشــحين في 
األيام السبعة األولى إلى 
٣٢٢ مرشــحا ومرشــحة 
(مع تنازل مرشح واحد) 
ليصبــح (صافــي) عــدد 
المرشحين ٣٢١، حيث بلغ 
المرشــحين  إجمالي عدد 
الذكور في اليوم السابع ٢٩
مرشحا، فيما بلغ إجمالي 
عدد المرشــحات اإلناث ٣

مرشحات.
وبلغ إجمالي عدد الذكور 
المرشــحين حتــى نهاية 
اليوم السابع ٣٠٠ مرشح 
فيما بلغ عدد المرشحات 

٢١ سيدة.
الدائــرة  وتقــدم فــي 
األولى ٣ مرشــحين ذكور 
ليصبح إجمالي المرشحين 
فيها حتــى نهايــة اليوم 
الســابع ٤٣ مرشــحا من 
بينهــم مرشــحة واحدة، 
فيمــا تقــدم ٣ مرشــحين 
فــي الدائــرة الثانيــة من 
بينهم مرشحتان ليصبح 
إجمالي المرشــحين فيها 
٥٥ مرشحا ومرشحة من 
بينهم ٧ سيدات، في حين 
تقــدم ٣ مرشــحين ذكور 
في الدائــرة الثالثة اليوم 

اليوم تنادي أهلها لتقود 
الكويت إلى بر االمان.

وبين أن البلد ال يمكن ان 
ينمو ويتطور إال بتعاون 
الجميع من أجل الكويت، 
مضيفا «المرحلة القادمة 
تحتاج إلى تضافر الجهود 
وإلغاء كل التعيينات التي 

جاءت بالباراشوت.
وبين أن االعضاء الذين 
اعتصموا في المجلس كان 
قرارهم صائبــا وبحكمة 
القيادة السياسية تم حل 
المجلــس والعــودة الــى 

الشعب.
وقال إن رئاسة مجلس 
األمة القادم أراها سعدونية 
وأنا مرشــح مستقل أمثل 

جميع أهل الكويت.
دولة حديثة

فيما أكد مرشح الدائرة 
األولى علي دشتي أنه قد 
آن األوان لبناء دولة حديثة 
وإيجاد خطة عمل للحكومة 
يتم مــن خاللهــا اإلنتاج 
للوطن والمواطن، مؤكدا 
أنه منــذ ٤٠ عاما ال نملك 
رؤية واضحة باســتثناء 
التأزيم وتعطيل المشاريع 

التنموية.
ووصف دشــتي عقب 
ترشــحه  أوراق  تقديــم 
رســميا اليــوم فــي إدارة 
االنتخابــات وصف خطة 
العمل بأنها أهم من البرامج 
االنتخابية ومن أي شيء 

آخر.
أال  دشــتي  وتمنــى 
يتم شــطبه من الترشــح 
النتخابــات مجلس األمة 
٢٠٢٢ على غرار االنتخابات 
الماضية، حيث تم ذلك دون 
سبب واضح، وعرفت بعد 

٣٢ مرشحاً ومرشحة حصيلة اليوم السابع من فتح باب التسجيل من بينهم ٣ مرشحات بإجمالي ٣٢١ مرشحاً بعد تنازل مرشح

الدستور.
المــري علــى  وشــدد 
التركيبة  ضرورة تعديل 
الســكانية ووقــف أوجه 
العبــث فــي هــذا الملــف 
التي  وتداعياته الخطيرة 
أثــرت ســلبا علــي حياة 
المواطن، مطالبا بمعالجة 
القضيــة اإلســكانية عبر 
التوســع في اســتصالح 
األراضــي وزيادة القرض 
اإلســكاني بمــا يناســب 

اإلقصــاء بتعــاون وجهد 
النواب الشرفاء.

ودعا المري إلى العمل 
علــى اســتقالل وتكويت 
وإصالح القضاء، إذ إنه ال 
ديموقراطيــة دون قضاء 
نزيه مستقل كونه المالذ 
األخيــر اآلمــن للشــعب 
وتفعيل المحاسبة والرقابة 
على أداء العمل الحكومي 
والحزم في تطبيق األدوات 
التــي كفلها  الدســتورية 

التضخم وزيادة  معدالت 
األسعار.

سكن خاص للمطلقات

قالــت  مــن جانبهــا، 
مرشحة الدائرة الخامسة 
نجاة البحراني إن ســبب 
ترشحي هو المطالبة بكامل 
الكويتية،  المــرأة  حقوق 
مبينــة أن الواجــب على 
الحكومــة توفيــر ســكن 
خــاص للمطلقــات بعدما 

الدائرة  وطالب مرشح 
المري  الخامســة ناصــر 
اإلصــالح  باســتكمال 
الذي شخصه  السياســي 
العهد الشيخ  ســمو ولي 
الجابــر  مشــعل األحمــد 
الصبــاح فــي الخطــاب 
السامي وبدأه سمو رئيس 
مجلــس الــوزراء وتبني 
قضية العفو الشــامل عن 
جميع المهجرين وأصحاب 
الــرأي ووقــف سياســة 

ارتفعت أسعار العقارات، 
موضحة أن مبلغ القرض 
اإلســكاني البالغ سبعين 
ألفا بات ال يكفي، باإلضافة 
الى ضرورة توفير فرص 

عمل ألبناء الكويتيات.
وشــكرت جهود سمو 
الــوزراء  رئيــس مجلس 
الشيخ أحمد النواف الذي 
نزل إلــى مياديــن العمل 
لمتابعة شؤون المواطنين 
في خطوة أثلجت صدور 

الكويتيين جميعا.
عودة االستقرار

بــدوره، قــال مرشــح 
فهــد  الثانيــة  الدائــرة 
المســعود إن نــزع فتيل 
القيــادة  األزمــة بحكمــة 
خيــارا  كان  السياســية 
مناســبا أدى إلــى عــودة 
وتصحيــح  االســتقرار 

المسار.
الخطــاب  ان  وبيــن 
األميري الذي ألقاه ســمو 
ولي العهــد تضمن دعوة 
أبناء الشعب الكويتي إلى 
حسن االختيار واليوم دور 
الشعب في حسن االختيار 

من أجل كويت أفضل.
الرئاسة سعدونية

من جانبه، قال مرشح 
الثالثــة عمــار  الدائــرة 
ان  نظــن  ال  العجمــي: 
مرحلة الفســاد قد طويت 
برحيل الرئيسين بل برد 
االعتبار للشعب ومعاقبة 

كل الفاسدين.
الكويــت  أن  وأضــاف 
بحاجة إلــى فزعة خاصة 
بعد الخطاب السامي الذي 
ألقاه نيابة عن سمو األمير 
ســمو ولي العهد والديرة 

الســابع، ليصبح إجمالي 
المرشحين في الدائرة حتى 
اليوم الســابع ٤٦ انتهاء 

مرشحا ومرشحة من بينهم 
٧ مرشــحات، وتقــدم ١٣

مرشحا في الدائرة الرابعة 
ليصبح إجمالي المرشحين 
في الدائــرة الرابعة حتى 
نهايــة اليوم الســابع ٨٨

مرشــحا ومرشــحة مــن 
بينهــم ٤ مرشــحات، أما 
الدائرة الخامســة، فتقدم 
بأوراق ترشحه في اليوم 
الســابع ١٠ مرشحين، من 
بينهــم مرشــحة واحــدة 
ليصبح إجمالي المرشحين 
في الدائــرة ٨٩ من بينهم 

مرشحة واحدة فقط.
وأصبــح إجمالي عدد 
المرشــحين فــي الدوائر 
مرشــحا   ٣٢١ الخمــس 
ومرشــحة مــن بينهم ٢١

ســيدة بعد تنازل مرشح 
واحد في الدائرة األولى.

وكان من أبرز من تقدموا 
بأوراق ترشحهم في اليوم 
السابع النواب السابقون 
شعيب المويزري ود.عبيد 
الوســمي ومحمــد هايف 
الديحانــي وعمار  وفــرز 

العجمي وناصر المري.
وكانــت إدارة شــؤون 
التابعــة  االنتخابــات 
افتتحت  الداخلية  لوزارة 
الســابعة  الســاعة  فــي 
والنصف من يوم االثنين 
٢٩ أغسطس الماضي باب 
الترشح النتخابات أعضاء 
مجلس األمــة في الفصل 
التشــريعي الـــ ١٧ (أمــة 
٢٠٢٢) ويستمر ذلك حتى 
نهاية الدوام الرسمي ليوم 
األربعاء الموافق السابع من 

سبتمبر الجاري.

جراح الفوزان

سلطان الديحاني

علي دشتيمحمد الديحاني

جناة البحراني

عبدالرضا املوسوي

امل احلربيفرج اخلضري

فوزي الصقر

شعيب املويزري

صالح عاشور: اخلطاب التاريخي 
للقيادة السياسية أكد

على الثوابت الدستورية
أكد مرشح الدائرة األولى النائب السابق صالح عاشور أن 
اخلطاب التاريخي الذي ألقاه ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد نيابة عن صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد أكد 
على الثوابت الدستورية واشتمل على تعهد بااللتزام بالدستور 
وعدم املســاس به وصونه. وقال عاشــور في بيان مبناسبة 
ترشحه لالنتخابات إنه بعد سنوات من اإلحباط املتراكم الذي 
خلفته العملية السياســية من خالل األداء السلبي للسلطتني 
التشريعية والتنفيذية، والعالقة املتأزمة فيما بينهما وعجزهما 

عن حتقيق تطلعات وطموحات الشارع.
وبعد اخلطاب التاريخي للقيادة السياســية الذي أكد على 
الثوابت الدســتورية وهو ما دفع لرفع سقف التوقعات بحل 
كافة القضايا العالقة التي عانت منها البالد في السنوات املاضية 

وكانت سببا للتأزمي والتكسبات السياسية.

صالح عاشور

زحام إعالمي (أحمد علي ـ قاسم باشا) جانب من عملية التسجيل 
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محمد هايف: تعزيز الهوية اإلسالمية ومحاربة الفساد أولوية
عمار العجمي: ضرورة تضافر اجلهود وإلغاء تعيينات الباراشوت

ذلــك الســبب وهــو أنني 
تكلمــت بــكل صــدق عن 
الفســاد والمفســدين في 
البلد فيمــا كان اآلخرون 
يتحدثون عن ذلك من باب 

الشعارات فقط.
وبين دشتي أن البرنامج 
المجلس  الحكومــي فــي 
الســابق كان يتجــه إلــى 
فرض الضرائب وانتقاص 
حقوق المواطنين وجميع 
النواب رفضوا ذلك، مبينا 
أنه منذ ٤٠ عاما لم يطبق 
أي برنامــج عمل ســوى 

التأزيم.
قــال مـرشـــح  بينمــا 
الدائــرة الرابعة النـــائب 
السابق شعيب الـمويزري 
فـكـــرة  صاحــب  أنــه 
االعتصام وكل الزمالء لم 
يقصروا وجزا اهللا كل من 
شارك في االعتصام وحقق 

أهدافه.
وأضاف: إذا وفقني اهللا 
راح أدعم المرشح رئيس 
مجلس األمة األسبق أحمد 
السعدون ونريد أن نبدأ من 
أول يــوم العمل لمصلحة 
الكويت واألخ الســعدون 
رمز وطني يســتحق منا 

كل تقدير واحترام.

حسني الدوسري: ترشحت انطالقاَ من رغبة وطنية صادقة وإمياناً بأن الكويت تستحق األفضل

حسني الدوسري

مرزوق الغانم لن يترشح.
وبين أن «الجميع ينظر 
إلى المرحلة الحالية بعين 

وتابع المويزري: خالل 
٧ سنوات كانت هناك مهازل 
حدثــت وال أتوقع أن األخ 

فرز الديحانيعمار العجمي

التفاؤل فــي ظل التعاون 
الملمــوس خــالل هــذه 
إعادة  المرحلــة وعلينــا 

التمزق بسبب سوء اإلدارة 
خالل الفترة السابقة».

إذا كنــت ممــا  وقــال: 

الوطنية  الوحدة  وتقوية 
بعدمــا عانــت األســـرة 
الكويتيــة التي عانت من 

يسمى بالمدافع عن الشعب 
وحقوقه فأتشرف بأنني 
مــن يدافــع عن الشــعب 

وحقوقه.
الهوية اإلسالمية

من جهته، قال مرشــح 
الرابعــة محمــد  الدائــرة 
هايف «نحن مقبلون على 
مجلــس جديد ينتظر منه 
الكثير وبرنامجي االنتخابي 
يعتمد على المحافظة على 
الهوية اإلسالمية فضال عن 
الملفات التي تهم المواطنين 
وحياتهم المعيشــية مثل 
القضية اإلسكانية والرعاية 
الصحية واإلصالح القضائي 
واألساس في ذلك كله هو 
الفســاد وإصالح  محاربة 
النظام اإلداري في الدولة».

وأكد محمد هايف أن من 
أهم الخطوات التي يجب 
أن تبــدأ فيهــا الحكومــة 
والمجلس معا فتح ملفات 
الفساد وأولى درجات سلم 
الفساد،  اإلصالح محاربة 
المواطنين  أن  مســتغربا 
يصطفــون طوابيــر على 

النواب رغــم أن مثل هذه 
األمور من وظائف الوزراء 
والوكالء والمديرين، الفتا 
إلى أن من أهم األولويات 
إصالح المنظومة اإلدارية 

وفتح الملفات.
هايــف  محمــد  ورأى 
أن الحــوار الوطني ليس 
بقالة تغلق متى ما شــاء 
البعــض وســمو األميــر 
أمر بالحــوار ولكن ليس 
بمفهومه الــذي رأيناه، إذ 
يسند إلى رئيسين أحدهما 
وقع على عزله ٤٠ نائبا كان 
البد من التشاور مع الكتل 
السياســية والشباب لقد 
فشل الحوار فشال ذريعا، 
يفرج عــن خلية العبدلي 
ويترك أهل التغريدات ومن 

ضمنهم نساء.
وقال محمــد هايف إن 
الحــوار الوطنــي يتحمل 
التاريخيــة  مســؤوليته 
والوطنيــة من شــارك به 
وعليهم الغضب الشعبي 
ومن استقالوا ال نحملهم 
وســيكون  المســؤولية 
الملف ساخنا في الحمالت 

االنتخابية.
وحض محمد هايف على 
التصويت للمبدأ فأنا ومن 

حمد العبيد: معاجلة املشكلة 
اإلسكانية بتنويع احللول وإتاحة 
مختلف اخليارات أمام املواطن

قال مرشح الدائرة الثالثة حمد العبيد إنه من الضروري معاجلة املشكلة اإلسكانية 
وتقليص فترات طوابير االنتظار بتنويع احللول وتوفير األراضي السكنية وإتاحة 
مختلف اخليارات أمام املواطن، داعيا إلى تسريع إجناز البنية التحتية مع تسريع 

التوزيعات اجلديدة.
وطالب العبيد بتأســيس شركة حكومية تساهم فيها املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية وهيئة االستثمار لتطوير منتجات ســكنية بأسعار مناسبة للمواطنني 

من مستحقي الرعاية السكنية.
حمد  العبيد

مبنى إدارة شؤون االنتخابات

إغالق باب التسجيل في اليوم السابع

محمد هايف

فرز الديحاني: وفقنا اهللا في ملف العفو وسوف نستكمل عملنا إلى أن يعود جميع املهجرين
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سعود الطامي: اعتصام النواب في مجلس األمة كان حقًا مشروعًا لهم
فهد املسعود: نزع فتيل األزمة السياسية خيار مناسب لعودة االستقرار 

خالل زيارتــي للدواوين 
قال لي بعــض المؤيدين 
لم نصوت لك ألننا اعتقدنا 

أنك األول على الدائرة.
مظاهر استثنائية

ووجه النائب الســابق 
الرابعة  الدائرة  ومرشــح 
الوســمي رســالة  عبيــد 
إلــى اإلعالمييــن قائــال 
«تعلمون مقــدار التركيز 
علــى الممارســة النيابية 
واالنتخابيــة في الكويت 
ولذلــك ما ينعكــس على 
الكويــت ينعكــس علــى 
المجتمــع كامــال، كنــت 
أتمنى من اإلعالميين الذين 
غالبيتهــم من الصالحين 
والطيبيــن أال ينقــل عن 
إال كل مــا هــو  الكويــت 

جميل».
وأضاف أن التركيز على 
بعض المظاهر االستثنائية 
أمــر ال يليــق باإلعــالم 
الكويت،  واإلعالميين في 
مؤكــدا أن مجموعــة مــن 
اإلعالميين مدانون بأسف 
للرجل المســن حيث كان 
التعليق بشكل محرج لكل 

مواطن. 
وأشار إلى أن االنتخابات 
عدة أيام وستنتهي، ولكن 
ســتبقى في ذاكرة الوطن 
مثــل المشــاهد والصور، 
يمــارس  أن  متمنيــا 
اإلعالم دوره كما تمارس 
المؤسسات األخرى دورها 
في ظل هذه النقلة الكبرى 

في تاريخ الكويت.

في وضع قوانيــن لتعديل 
وإقــرار  قائمــة  قوانيــن 
قوانين جديدة، منها قوانين 
تخص مؤسســة التأمينات 
االجتماعيــة والمتقاعديــن 
وغرفــة تجــارة وصناعــة 

الكويت.
وبشــأن قانــون المرئي 
والمسموع، قال إنه بحاجة 
إلى العديد من التعديالت إذ 
إنه قيد الكثير من الحريات 
أناســا في مشــاكل  وأقحم 
هــم فــي غنى عنهــا، مبينا 
أننا نحتاج إلى مساحة من 
الحريات التي يأتي من خاللها 
اإلصــالح وليــس لتجاوز 

الصالحيات الممنوحة.
مــن جانبه قال مرشــح 
الدائرة الخامسة حسين براك 
الدوسري في بيان ترشحه: 
لقد عانت الكويت خالل 
الماضيــة مــن  الســنوات 
حالة صراع سياسي خانق 
علــى حســاب المصلحــة 
التنمية  الوطنية مع غياب 
واستشراء للفساد، وهو ما 
انعكــس بتراجع محزن في 
كل المجــاالت دفع المواطن 

وحده ضريبة ذلك.
انــه انطالقــا  واضــاف 
من رغبــة وطنيــة صادقة 
وإيمانا بأن الكويت تستحق 
األفضل، لذلك أعلن ترشحي 
النتخابات مجلس األمة ٢٠٢٢

عن الدائرة الخامسة واضعا 
مصلحــة الوطن والمواطن 
أوال مــن خــالل جهد وعمل 
الواقع  حقيقي علــى أرض 
يحقــق اإلصــالح الشــامل 

متعب الرثعان: وجود إصالح وطني وإلغاء القوانني املقيدة للحريات 

متعب الرثعان

حــل القضايــا إال بإصالح 
وطني سياســي من خالل 
قانون االنتخاب واإليمان 
والالئحــة  بالدســتور 
القوانين  الداخلية وإلغاء 
المقيدة للحريات وتعاون 
التنفيذيــة  الســلطتين 
والتشــريعية ألنه أساس 

اإلنجاز».
أن  الرثعــان  وبيــن 
جميع الملفات مهمة، مثل 
البدون واإلسكان واإلصالح 
واالقتصــاد  السياســي 
والتوظيف، كلها مستحقة 

وجميعها أولويات.
وعــن شــعار «رحيــل 

الفــوزان أن  وأضــاف 
البلــد يعاني مــن تراجع 
فــي  ومتأخــر  واضــح 
جميع مؤسساته وواجب 
علــى الحكومــة ان تضع 
يدهــا على مكامــن الخلل 
وتقديمها حلوال واضحة 
وعمليــة ومنطقية، الفتا 
الى ان هذا األمر ســيكون 
أساس التعاون بيننا وبين 

الحكومة.
أولويات مستحقة

من جهته، قال مرشــح 
الرابعــة متعــب  الدائــرة 
الرثعــان، أنــه «ال يمكــن 

الرئيســين»، أوضح «أول 
من طالب فيه حركة العمل 
الشعبي من خالل تغريداتنا 
وأعمالنــا وبالتأكيــد على 
موقفنا ألننا أول من طالب 
بذلك والخروج إلى ساحة 
اإلرادة لرحيل الرئيسين».
أنــه  الرثعــان  وذكــر 
«يحقق نزاهة االنتخابات 
والعدل فيها، لذلك نحن مع 
التصويت بالبطاقة المدنية 
بغض النظر عن المستفيد 
أو الخاســر»، وعن صوته 
في «الرئاسة»، قال الرثعان 
«نحن أول من أعلنها وقلنا 
ان الرئاسة (سعدونية)».

مقبلون على مرحلة مهمة 
يجب المحافظة على استقرار 
البلــد وإصالح االختالالت 
وتعديــل  االقتصاديــة 
قانــون االنتخــاب وكذلك 
تعديــل الالئحــة الداخلية 
لمجلس األمة وذلك بعلنية 
التصويــت على الرئاســة 
وعدم مشاركة الحكومة في 
الجانب الرقابي، وأن يكون 
المجلس هو صاحب الحق 
المطلــق بالجانب الرقابي 
ســواء باالســتجوابات او 
لجان التحقيق وان ال يحق 
التصويت لهذا  للحكومــة 

االمرين.

مــن جانبه، قال النائب 
الســابق ومرشــح الدائرة 
الرابعة فرز الديحاني: وفقنا 
اهللا بملف العفو ألنه كان 
«أولوية» وهللا الحمد عاد 
اخواننا المهجرين األحرار 

ممن خدموا الكويت. 
الديحانــي  وأكــد 
«سنستكمل ســعينا بهذا 
الملف إلى أن يعود جميع 

المهجرين إلى وطنهم».
النائــب  بــدوره، شــدد 
الدائــرة  الســابق مرشــح 
الخامســة حمــاد مناحــي 
الدوســري، علــى ضرورة 
التعاون مع الزمالء النواب 

وتابع الوسمي قائال إن 
ما تشهده الكويت اآلن هو 
أمر مختلف عما حدث منذ 
أول تجربة برلمانية في عام 
١٩٦٢ لذلك يجب أن تكونوا 
مشاركين في هذه المسيرة، 
حيث إن خطاب الدولة هو 
التجديد واإلصالح واإلعالم 
هو جزء من هذه المسيرة، 
متمنيا من اإلعالم أن يتقبل 
دعوته لهم ولبقية الشعب 
ســواء مــن أبنــاء الدائرة 
الرابعــة أو غيرها حضور 
الندوة التي ستقام قريبا.

بدوره، قال مرشح الدائرة 
الثالثة جراح الفوزان إننا 

فهد املسعود ناصر املري

التآلف اإلسالمي الوطني: ننطلق من خالل رؤية وطنية حريصة
على أمن واستقرار الوطن واحلفاظ على ثرواته املادية والبشرية

سالم احلسيني: حل مجلس األمة
خطوة أولى في محاربة الفساد..
واإلصالح يبدأ من حسن االختيار

أصدر التآلف اإلسالمي الوطني بياًنا صحافيًا مبناسبة ترشح أعضائه في 
االنتخابات النيابية (أمة ٢٠٢٢) مشتمال على رؤية التحالف االنتخابية، والتي 

تنطلق من الرؤية في العمل الوطني والعمل الرقابي ومشاركة املواطنني.
وأكــد التآلف فــي بيانه أن محاربة الفســاد والتصدي لســراق املال العام 
واملعتدين على القوانني ليســت شــعارات وال تصفية حســابات بل خطوات 

عملية وحاسمة وسريعة.
ودعــا التآلف إلــى إلــزام اإلدارة احلكومية إلى العمل وفــق رؤية تنموية 
وخطط تعالج مشــاكل الناس مبنية على أســس علمية، والعمل على إخراج 
احلياة السياســية من النزاعات والتصادم لتكريــس التعاون البناء من أجل 

بناء وطن آمن مستقر.
وشدد التآلف في بيانه على أن االستجواب أداة رقابية أساسية في العمل 
البرملاني، داعيًا احلكومة إلى النظر إليها كأداة تقومي وليســت أداة اقتصاص 
وعلى اجلميع إخراجها من املناكفات السياســية حفاظا على دور االستجواب 

الرقابي، وفيما يلي نص البيان: 
بناء على ما مت تدوينه في خطاب املســار ببنوده التســعة الصادر في ٢٦
يونيو ٢٠٢٢ فإن التآلف االسالمي الوطني يضع رؤيته االنتخابية وفقا للتالي:

أوال: رؤيتنا في العمل الوطني
ننطلق في حركتنا من رؤية وطنية حريصة على امن واستقرار الوطن وتضع 
في االعتبار احلفاظ على ثرواته املادية والبشــرية ووحدة مجتمعه بتحقيق 
تطلعات املواطنني التنموية وسمو ورفعة الكويت عاليا وفقا لآلليات التالية:

١ - إن محاربة الفساد والتصدي لسراق املال العام واملتعدين على القوانني 
ليست شعارات وال تصفية حسابات، بل خطوات عملية وحاسمة وسريعة.

٢ - صون الوحدة الوطنية مبحاســبة املسؤولني عن التقصير في تفعيل 
قانــون جترمي التعدي علــى الوحدة الوطنية والتصدي لــكل من يحاول بث 

الفرقة في املجتمع ألهداف سياسية خبيثة.
٣ - تقييــد احلكومة بالتــزام املعايير القانونية التي كفلها الدســتور في 

التعيينات القيادية والوظائف االشــرافية والســيما مبــدأ تكافؤ الفرص ملنع 
التمييز والتنفيع.

٤ - إلزام اإلدارة احلكومية العمل وفق رؤية تنموية وخطط تعالج مشاكل 
الناس، مبينة على اسس علمية وتكون عملية وهادفة وملموسة لدى املواطنني.

٥ - وقف التخلف والتراجع في األداء احلكومي في خدمات الرعاية الصحية 
والتعليمية واإلســكانية والتوظيــف والتعليم العالــي وغيرها من املجاالت 

احليوية في الدولة بكل الوسائل املتاحة دستوريا وقانونيا وشعبيا.
٦ - الدفع بتبني اإلدارات احلكومية املعنية خطوات عملية وفورية لعالج 

األزمة االنسانية التي يعاني منها اخواننا من فئة عدميي اجلنسية.
٧ - تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الروابط بني املكونات الشعبية وترسيخ 

مفهوم التعاون والتسامح في املجتمع.
٨ - العمل على اخراج احلياة السياسية من النزاعات والتصادم لتكريس 

التعاون البناء من اجل بناء وطن آمن مستقر.
٩ - التصدي لســوء اســتخدام القانون ومواجهة التعديات على احلريات 

والتعسف في التعامل االمني مع املواطن.
١٠ - الدعوة الى اتخاذ سياسة خارجية سلمية في العالقات اخلارجية حتفظ 
للكويت استقاللها ودورها الفاعل وااليجابي خليجيا، عربيا، اسالميا، ودوليا.

١١ - العمل على تثبيت موقف الكويت املشرف في نصرة القضية الفلسطينية 
واستمرارها في مواجهة سياسة التطبيع رسميا وشعبيا.

ثانيا: رؤيتنا في اجلانب الرقابي

الــدور الرقابي يتمثل في تقــومي اخللل ووضع خطط اصالحية تؤدي الى 
تطوير اجلهاز اإلداري والوظيفي في الدولة وفقا لألسس التالية:

١ - الرقابة الشــعبية البرملانية التي ارســاها الدســتور تتحقق من خالل 
ممارسة دقيقة وجادة بعيدة عن املصالح الشخصية والفئوية الضيقة.

٢ - يتعزز الدور الرقابي ألي تيار او توجه في الساحة السياسية بالتعاون 

والتنسيق وتبادل وجهات النظر مع باقي التيارات والفعاليات.
٣ - املطالــب الشــعبية احملقة توجب على احلكومة التــزام مبدأ التعاون 

والتعامل املرن مع ممثلي الشعب وفق الصالحيات الالئحية.
٤ - االســتجواب اداة رقابية اساســية في العمــل البرملاني على احلكومة 
ان تنظر اليها كأداة تقومي وليســت اداة اقتصاص وعلى اجلميع اخراجها من 
املناكفات السياسية حفاظا على دور االستجواب الرقابي كما نص عليه القانون.

٥ - للمجتمع دور رقابي من خالل هيئات املجتمع املدني والتيارات الوطنية 
الفاعلــة كمــا األفراد لرفد املؤسســات الرقابية عبر احلضــور الفاعل والزخم 

الشعبي الداعم.
٦ - مبا ان اســاس الدور الرقابي ملجلس االمــة يعتمد على برنامج العمل 
املقدم من احلكومة فإنه يتوجب على احلكومة ان تأتي ببرنامج عمل مبني على 
حلول ورؤى عملية وواقعية وعلمية بعيدا عن األسلوب اإلنشائي والشعاراتي 

ليتمكن ممثلو الشعب من محاسبة التقصير وفقها.
ثالثا: العملية االنتخابية

مساهمة املواطن في االنتخابات حق وطني يكفله الدستور، وهو مظهر من 
مظاهر الدميوقراطية وأهم اداة من ادوات الرقابة الشعبية، وال يحقق العامل 

االنتخابي اهدافه وال تظهر آثاره االيجابية اال بالعوامل التالية:
١ - املشــاركة الواعية والواســعة من املواطنني تشكل عمدة احملافظة على 

احلقوق واملكتسبات، مما يتطلب التحلي ببصيرة وطنية راشدة.
٢ - صون صوت الناخب في العملية االنتخابية واملكفول دســتوريا بكل 
مراحله (الترشــيح، االقتــراع، فرز االصوات، اعــالن النتائج) يلزم احلكومة 

وأجهزتها بالتطبيق الدقيق والكامل جلميع القوانني ذات الصلة.
٣ - متكني املرشحني من طرح رؤاهم وبرامجهم االنتخابية على الناخبني.

٤ - ينبغي ان تسود املودة واحملبة وحسن الظن والتنافس الشريف على 
اجواء العملية االنتخابية في كل مراحلها وحتى إعالن النتائج.

دشــن مرشح الدائرة الرابعة ســالم اجلاراهللا احلسيني حملته االنتخابية، بندوة في مقره االنتخابي، مشددا على 
أهمية هذه املرحلة التي تعيشها البالد.

وأشــار احلســيني إلى التفاؤل والطموح واألمل التي رســمها اخلطاب الســامي الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد نيابة عن سمو األمير الشيخ نواف األحمد،  حفظهما اهللا ورعاهما.

وأكد احلســيني ضرورة محاربة الفســاد املستشري في البالد خالل السنوات املاضية، وأن حل مجلس األمة كانت 
اخلطوة األولى في محاربة الفساد، وأن تصحيح املسار سيكون بيد أبناء الشعب يوم االقتراع، وأن خطوات اإلصالح 

تبدأ من أبناء الشعب عن طريق حسن االختيار الذي كان عنوان حملتنا االنتخابية.

أصدر بياناً صحافياً شدد فيه على محاربة الفساد ووضع خطط تنموية تعالج مشاكل الناس

سالم احلسيني

د. سعود الطامي
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عبيد الوسمي: ما تشهده الكويت جتربة مختلفة وعلى اجلميع املشاركة 
حماد الدوسري: قوانني التأمينات واحلريات بحاجة إلى تعديالت

ويضع رؤية قابلة للتطبيق 
لمختلف القضايا، وأمد يدي 
ألبناء الوطن لنحفظ األمانة.

واهللا ولي التوفيق.
من جانبه، قال مرشــح 
الدائرة الخامســة د.سعود 
الطامــي إنه بعــد الخطاب 
اإلصالحي لسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد الذي 
ألقــاه نيابة عن ســمو أمير 
البالد الشيخ نواف األحمد 
ورعاهمــا،  اهللا  حفظهمــا 
انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة 
ومــن إصــالح انتخابي إلى 
إصــالح سياســي وتم حل 
مجلس األمة والقرار اليوم 
بيد الناخب الختيار األصلح 

له وللكويت وللكويتيين.
وأضاف الطامي أن قانون 
حرمان المسيء أبدي وحرم 
المرشحين وخيرة ونخبة 
من النــواب الســابقين من 
الترشــح، مبينــا أنــه حال 
وصولنا إلى المجلس سوف 
نعمل على تغيير القانون فال 
يجوز أن يكون القانون أبديا، 
فإما أن يكون القانون لمدة ٥
سنوات أو رد االعتبار بعد 
مدة ٣ سنوات. وبسؤاله عن 
تقييم الضغط السياسي على 
الدولة في حل مجلس األمة، 
قال الطامــي إن هناك نوابا 
رأوا تأزيمــا ورأوا إجراءات 
غيــر دســتورية وتخالــف 
الالئحــة، مؤكــدا أن هــذا 
االعتصام كان حقا مشروعا 
للنواب ونجحوا في مطالبهم. 
وبشأن أعداد الناخبين في 
الدوائــر الخمــس، قــال إن 

الدائرتين الرابعة والخامسة 
مظلومتان، فأعدادهما تساوي 
أعداد الدوائر الثالث األخرى، 
متمنيــا مــن ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ أحمد 
النواف عندما أصدر مرسومي 
التصويت والمناطق الجديدة 
أن يصحح العبث الحادث في 
الدوائر وأن يســاوي بينها 
في األعداد، مشيدا في الوقت 
نفسه بمرســوم الضرورة 
الخاص بالتصويت بالبطاقة 

المدنية.
من جهته، قال مرشــح 
انــور  الرابعــة  الدائــرة 
الظفيري ان الكويت  تحتاج 
حاليا الى العمل والتشريع. 
واضاف: لدينا تصور حول 
قضية المقترضين بحيث 
يتم حلها خالل ٣ سنوات، 
وال بــد مــن إنشــاء هيئة 

خاصة للرواتب.

أنور الظفيري:  حل أزمة املقترضني خالل ثالث سنوات وإنشاء هيئة للرواتب

حماد الدوسري أنور الظفيري

أحمد غلومفهد الهطالنيبراك العازمي حماد العجمي

مبارك العتيبي

سعد الرشيديمبارك الفضلي إبراهيم اخلميس

د.عبيد الوسمي

مواطنون يعربون عن تفاؤلهم مبخرجات انتخابات «أمة ٢٠٢٢»

فيصل الكندري: جيب املواطن خط أحمر
وزيادة رواتب املواطنني على رأس أولوياتي

كونا: مع قرب االستحقاق الدميوقراطي املتمثل باالنتخابات 
التشــريعية النتخاب أعضاء مجلس األمة في ٢٩ سبتمبر 
املقبــل أبــدى عدد مــن املواطنني تفاؤلهــم مبخرجات هذا 
العــرس الدميوقراطي، معتبرين أنــه «مفصلي في تاريخ 

احلياة الدستورية والنيابية في البالد».
ورأى هؤالء املواطنون في تصريحات متفرقة لـ «كونا» 
أمــس األحد أن هذه االنتخابات حتمل طابعا خاصا ومهما 
متزامنا مع قرارات مجلس الوزراء والتوجه الواعد لالرتقاء 
مبستوى التنمية وحتقيق اإلصالح والنهوض بالبالد إلى 

ما يصبو إليه أبناؤها.
وقــال املواطن عبــداهللا احلمر إن ما قامت بــه القيادة 
السياسية أخيرا من خطوات، السيما االستحقاق البرملاني 
وجتديد احلياة السياسية وما قامت به احلكومة أخيرا من 
خطوات وقرارات بقيادة ســمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح سمو رئيس مجلس الوزراء أثلجت الصدور وبثت 
روح األمــل من جديد في أن تلحــق الكويت بركب التقدم، 
وأن حتقــق طموحات الشــباب في توفير رعاية ســكنية 

وتعليم جيد.
وأشــار احلمر إلى أن اآلمــال معقودة كثيرا في املرحلة 
املقبلة على تنفيذ اخلطــة التنموية ورؤية كويت جديدة 
٢٠٣٥ التي ستنقل الكويت من حالة الركود االقتصادي إلى 
التنمية الشــاملة وفق ركائز معروفة من شأنها ترك أكبر 
األثر على النهوض االقتصادي واالجتماعي والتنموي في 

مختلف املجاالت.
وذكر أن الفريق احلكومي وأعضاء مجلس األمة سيكونون 
في ســباق مــع الزمن ملكافحة الفســاد وحتقيق اإلصالح، 
مشددا على أن مكافحة الفساد يجب أن تكون ركنا رئيسيا 
من سياسة احلكومة واملجلس في املرحلة املقبلة «ألن ذلك 

هو السبيل الوحيد لإلجناز».
بدوره، قال املواطن غــازي العتيبي إن التعليم أصبح 
يشــكل هاجســا لدى املواطن الكويتي واألســرة ككل ألنه 

أســاس التنمية والوعي وبناء املستقبل، وعليه فإن هناك 
حتديات كبيرة تقع على عاتق مجلس األمة املقبل واحلكومة 
في تطوير منظومة التعليم واالرتقاء بها الى مستوى عال 
مبا يلبي احتياجات ســوق العمل ويتقدم على مؤشــرات 

التعليم والتنمية والشفافية في العالم.
وأشار العتيبي إلى أن مجلس األمة املقبل أمامه ملفات 
شــائكة ومهام جســام أيضا ال تقل أهمية عــن تلك امللقاة 
على عاتق مجلس الوزراء والتي أضحت في املجمل هاجسا 
يؤرق املواطن وتستلزم تضافر اجلهود حللها مثل األزمة 

اإلسكانية االزدحام املروري والبطالة.
ومن جانبــه، رأى املواطن نواف الفهــد أن االنتخابات 
املقبلة تشــكل فرصة كبيــرة وحقيقية الختبار مخرجات 
الشارع الكويتي خصوصا مع تشديد احلكومة على مكافحة 
الظواهــر غير القانونية ومنها الفرعيات وعمليات شــراء 

األصوات أو نقلها في الدوائر االنتخابية.
وأعــرب الفهــد عن أمله في أن يصل إلــى مجلس األمة 
الكويتي أكبر عدد من املرشحني الشباب ألن الشباب الكويتيني 
قادرون على مواجهة التحديات، كما نأمل سن قوانني تعطي 

فرصة للشــاب في تولي املسؤولية في اجلهاز احلكومي 
«فالكويت حتتاج ملسؤولني بروح الشباب وهذا ما سيمنحها 
القدرة على اإلجناز والتجدد من خالل ضخ دماء جديدة».
أما املواطن أحمد الفضلي، فدعا إلى تفعيل أداة الرقابة 
والتقييم واحملاسبة ألنها في املجمل من أهم أسباب جناح 
اإلدارة احلكومية في تقييم نفسها وتعديل املسار إذا لزم 
األمر، مشــيرا إلى أن املرحلة املقبلة حتتاج إلى كثير من 

التركيز واالبتعاد عن احملسوبيات واملجامالت.
وأعرب عن أمله بأن تكون املرحلة القادمة مرحلة إجناز 

وازدهار تنطلق بالبالد إلى آفاق التنمية.
بدورها، قالت املواطنة سارة كمال إن دور املرأة ال يقل 
أهمية عن شريكها الرجل وصوتها عامل مؤثر في حتقيق 
التغييــر والتنمية واإلصالح، لذا نأمل أن تصل املرأة إلى 
قبة عبداهللا السالم والعمل يدا بيد جميعا من اجل االرتقاء 
مبســتوى التنمية فــي البالد والتقــدم، واللحاق بالركب 

العاملي على جميع املؤشرات.
ودعت كمال املرأة الكويتية والشباب الكويتيني خصوصا 
إلــى اإلميان بأهمية دورهم في حتقيق التنمية ككل، وأن 
يفــرز العــرس الدميوقراطي «أمــة ٢٠٢٢» مخرجات على 
مستوى اآلمال وحتقيق األهداف املرجوة في املرحلة املقبلة.

من جهتها، قالت املواطنة شيخة عبدالعزيز إن التعاون 
والعمــل واإلجناز من أجــل الكويت هو الســبيل األوحد 
لتحقيق توجيهات القيادة السياسية وطموحات الشعب 
الكويتــي رغــم كل ما حتفل به املرحلــة املقبلة من ملفات 
شــائكة ومعقدة لكن بحسن النوايا والعزم ميكن التغلب 

عليها وجتاوزها.
ودعت عبدالعزيز الناخبني والناخبات إلى ُحسن االختيار، 
خصوصــا انه تتوافر في هــذه االنتخابات جميع العوامل 
والفرص التي من شأنها االختيار األفضل، ألن هذا االختيار 
هو املعيار ملجلس أمة يكون على قدر املسؤولية والتحديات 

املاثلة أمامنا.

أسامة أبو السعود

أكد النائب السابق ومرشح الدائرة 
اخلامســة فيصل الكندري أن مواقفه 
كانت دائما وســتظل بإذن اهللا صلبة 
في مواجهة أي محاولة للمساس بجيب 

املواطن الكويتي.
وشــدد الكندري علــى أن جيوب 
أبناء الكويت خط أحمر لم ولن نقبل 
املســاس بها، مؤكدا أنه تصدى خالل 
عضويته في مجلس األمة إلى العديد 

من مشــاريع القوانني التي استهدفت 
جيوب املواطنني.

وأوضح أنه طالب احلكومة بزيادة 
إيرادات الدولة عبر تقدمي العديد من 
املشاريع التنموية التي حتقق إيرادات 
ضخمــة تعــود علــى زيــادة رواتب 

املواطنني.
ولفت إلى أن احلكومة التي تستهدف 
العالج فــي اخلارج لم توفــر البديل 
احلقيقي بتشــغيل مستشــفى جابر 
بأفضل اإلمكانيات العاملية واستقدام 

أطباء على مستوى عاملي وإنهاء معاناة 
أبناء الكويت من املرضى.

وشدد على أن زيادة رواتب املواطنني 
تأتي على رأس أولوياته خاصة في ظل 
الغالء الذي يشهده العالم حاليا وهو ما 
يؤكد كذلك على ضرورة تدخل الدولة 
لتوفير كافة السلع بأسعار مناسبة.

كما حتدث الكندري عن معاناة ذوي 
اإلعاقة وذويهم وضرورة منحهم املزيد 
من احلقوق التي توفر لهم حياة كرمية.

فيصل الكندري

مبنى مجلس االمة

لتحقيق التنمية واإلصالح في مختلف املجاالت


