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محمد املطير: أعضاء كتلة الـ ٩ أبطال وشرفاء حتّملوا الكثير 
حمد روح الدين: ال ميكن النهوض بالدولة دون استقرار سياسي

بدر السهيل

تقدم ١١ مرشحا ومرشحة 
بينهم مرشحتان أمس الثالثاء 
إلى إدارة شــؤون االنتخابات 
التابعة لوزارة الداخلية بطلبات 
الترشح في اليوم التاسع من 
فتح باب الترشح النتخابات 
مجلس األمة للفصل التشريعي 
الـ ١٧ املقرر عقدها في التاسع 
والعشرين من سبتمبر املقبل، 
ليصل صافي عدد املرشحني في 
األيام التسعة األولى إلى ٣٥٠

مرشحا ومرشحة (بعد تنازل 
٦ مرشحني) حيث بلغ إجمالي 
عدد املرشحني الذكور في اليوم 
التاسع ١٠ مرشحني، فيما بلغ 
إجمالي عدد املرشحات اإلناث 

مرشحة واحدة.
وبلــغ إجمالي عدد الذكور 
املرشــحني حتى نهاية اليوم 
التاسع ٣٢٦ مرشحا فيما بلغ 

عدد املرشحات ٢٤ سيدة.
وتقــدم في الدائرة األولى 
مرشــح من الذكــور وأخرى 
مــن اإلناث ليصبــح إجمالي 
املرشــحني فيها حتــى نهاية 
اليــوم التاســع ٤٧ مرشــحا 
مــن بيهــم مرشــحتان، فيما 
تقــدم ٣ مرشــحني ذكور في 
الثانيــة ليصبــح  الدائــرة 
إجمالــي املرشــحني فيها ٥٩
مرشحا ومرشحة من بينهم 
٧ ســيدات، في حــني تقدم ٣
مرشــحني ذكور فــي الدائرة 
الثالثة لليوم التاسع، ليصبح 
إجمالي املرشحني في الدائرة 
حتــى انتهاء اليوم التاســع 
٥٤ مرشــحا ومرشــحة مــن 
بينهــم ٩ مرشــحات، وتقدم 
مرشــحان ذكور فــي الدائرة 
الرابعــة ليصبــح إجمالــي 
املرشحني في الدائرة الرابعة 
حتى نهاية اليـــــوم التاسع 
٩٣ مرشــحا ومرشــحة مــن 
بينهم ٤ مرشحات، أما الدائرة 
بــأوراق  اخلامســة، فتقــدم 
ترشحه في اليوم التـــــاسع 
مرشحــــان، ليصبح إجمالي 
املرشــحني في الدائرة ٩٧ من 

بينهم مرشحتان.
وأصبــح إجمالــي عــدد 
املرشحني في الدوائر اخلمس 
٣٥٠ مرشــحا ومرشــحة من 
بينهم ٢٤ ســيدة بعــد تنازل

٦ مرشحني.
 وكان من أبرز من تقدموا 
بأوراق ترشــحهم فــي اليوم 
التاسع النواب السابقون محمد 
املطير ومساعد العارضي وحمد 

روح الدين.
شــؤون  إدارة  وكانــت 
االنتخابــات التابعــة لوزارة 
الداخلية افتتحت في الساعة 
الســابعة والنصــف من يوم 
االثنني ٢٩ أغســطس املاضي 
باب الترشح النتخابات أعضاء 
مجلــس األمــة فــي الفصــل 
التشــريعي الـ ١٧ (أمة ٢٠٢٢) 
ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام 
الرسمي ليوم األربعاء املوافق 
السابع من سبتمبر اجلاري.

وقال مرشح الدائرة الثانية 
محمد املطير إن «منصب رئاسة 
مجلس األمة بالنســبة حملمد 
براك املطير هي وسيلة وليست 
غاية، وإذا كانت هناك أغلبية 
نيابيــة صاحلة نتطلــع إلى 

التوافق على الرئاسة».
وعن اســتمرار كتلة الـ ٩

النيابية، قال إن «هذه الكتلة 
بالــذات متثل جميــع أطياف 
الشعب الكويتي، وهذه الكتلة 
وقفت ورفعت كل الشــعارات 
الســنتني  العريضــة خــالل 

املاضيتني».
ورأى أن أعضــاء الكتلــة 
«تعبوا وحتملوا الكثير، وكان 
لهم دور كبير في رفع شــعار 
رحيل الرئيســني»، مردفا انه 
«ملا كان بعض اإلخوة يشككون 
في عملهم وطريقتهم حتملوا 

مساعد العارضي: طريق اإلصالح يبدأ بتقدمي برنامج عمل واضح جلميع القضايا

بشكل مباشر بعودة املهجرين 
وســنتابع عودة البقية منهم 
وسنستمر في عملنا في البذل 
والعطاء خالل املرحلة القادمة».
ان  يخفــى  «ال  وتابــع: 
الفترة الســابقة كانت مليئة 
باالحتقان السياسي وما قمنا 
به هو لدفع عجلة التنمية ومد 

االتهامات واستمروا في عملهم 
بل إن بعض األعضاء يروحون 
مع بعض الوعود الكاذبة من 
احلكومة ونحن صمدنا ووقفنا 
بهــذه الكتلة الصلبة حتى ان 
بعض االعضاء عادوا لالنضمام 
لهــذه الكتلــة والعمــل حتت 

الشعارات التي نؤمن فيها».
ووصــف املطيــر أعضــاء 
الكتلة بأنهم «أبطال وشرفاء 
وحتملوا الكثير خالل السنتني 
املاضيتــني»، متمنيــا علــى 
الشعب الكويتي أن ينصفهم 

في االنتخابات.
خدمة الكويت

مــن جانبــه، قال مرشــح 
الدائرة األولى حمد روح الدين 
«قدمت ترشحي الستكمل خدمة 
الكويــت وأبناء وطني من أي 
موقع نشغله، وفي االنتخابات 
املاضية نلت ثقة ناخبي الدائرة 
ومثلتهــم حتت قاعة عبداهللا 

السالم.
وأضــاف «فتــرة توجتها 
بعمل سياسي وبرملاني دؤوب 
والعديد من التشريعات التي 
تهم املواطنني كما اســتكملت 
املسيرة وقبولنا املسؤوليات 
في العمــل الوزاري الذي أتى 
بعــد تفاهمــات وحــوار مــع 

احلكومة».
واعتبر ان «احلوار ساهم 

د.حمد روح الدينمساعد العارضي

فاطمة الصفارعبدالعزيز البذالي

محمد املطير

محمد احلربي

يد التعــاون مع احلكومة من 
أجل مســتقبل زاهر»، مؤكدا 
«ال ميكــن أن ننهض بالدولة 
دون استقرار سياسي منشود، 
سنحاول وسنقاتل ملزيد من 
احلريات واحلفاظ على احلقوق 

واملكتسبات الدستورية».
وذكــر «كنــا واضحني في 

وتابــع: «ثابت املوقف في 
البرملــان وفي الــوزارة كنت 
صاحــب قــرار والكل شــاهد 
ذلك»، مبنيا انه «منذ أول يوم 
لي في البرملان كنت مع كتلة 
الستة هذه الكتلة املميزة في 
األداء وكانــت مطبخ املجلس 
وبعد أن انتهينا من هذا العمل 

التوجــه واملبــادئ حيث كنا 
ضمــن النخبــة املوجودة في 
البرملان في (كتلة الستة) منذ 
اليوم األول»، مردفا «توجهي 
إصالحي واضح وقبلنا تكليف 
ســمو األمير بأن نكون ضمن 
احلكومة التي تسهر وتتعب 

على راحة املواطن».

كلفت من قبل القيادة السياسية 
وقبولي الوزارة لنقل التوجه 
اإلصالحي لكتلة الستة داخل 

مجلس الوزراء».
نهج احلكومة في اإلصالح

بدوره، قال مرشح الدائرة 
اخلامسة محمد هادي احلربي 
إن مــا دفعنــا للمشــاركة في 
االنتخابات هو اخلطاب السامي 
ونهج احلكومــة اجلديدة في 
اإلصالح إذ يتمنى كل شخص 
أن يكون جزءا من هذا اإلصالح.
وشــدد علــى أن أمنيــات 
املواطنــني واخلدمــات التــي 
تصب في الصالح العام يجب 
أن تتحقق من خالل تشريعات 

في قاعة عبداهللا السالم.
طريق اإلصالح

من جهته، أكد مرشح الدائرة 
الرابعة مساعد العارضي أنه لم 
يندم على جلوسه على كرسي 
رئيــس الــوزراء، مضيفا أن 
جميع مشاكل وعموم املواطنني 

هي «بشتي».
ان  العارضــي  وأضــاف 
املجلس السابق عاش مرحلتني، 
وهي املرحلة االولى كانت مع 
بدء دور االنعقاد االول حيث 
كنا منلك اغلبية نيابية عرضنا 
خاللهــا قوانــني كثيــرة على 
رئيس الوزراء ولكن لم يكن 

هناك تعاون من احلكومة، حيث 
رأى ردة فعلنا وقمنا بتعطيل 

املشهد لدور انعقاد كامل.
وتابــع انــه بعــد احلوار 
الوطني انصــاع لنا وتعاون 
الــوزراء فــي  معنــا رئيــس 
حينها وشكلنا حكومة، حيث 
كنــا منلك اغلبيــة نيابية في 
مجلس األمة، وليس من االولى 
محاولة تشريع القوانني التي 
تهم الشــارع الكويتــي، وإذا 
لم نســتطع التشــريع نرجع 

ونحاسب.
وقــال انه قــدم نصيحة 
لسمو رئيس الوزراء الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح 
وهي «ان التاريخ ليس ببعيد 
والكالم الذي قيل فيك سبق 
ان قيــل فــي رؤســاء وزراء 
ســابقني، بالتالــي طريــق 
االصــالح ومحاربة الفســاد 
هــو البدء مبحاســبة بعض 
الشــيوخ والتجار والنواب 
السابقني عبر استعادة اموال 
الدولــة». وأضاف ان طريق 
االصالح يبدأ من خالل تقدمي 
برنامج عمل واضح جلميع 
القضايــا التي يعانــي منها 
الشعب الكويتي، مشيرا الى 
ان أجندته التي سيعمل عليها 
في الفترة املقبلة ستكون كل 

ما يهم املواطنني.
املسار التعليمي

مــن جانبــه، قال مرشــح 
الدائرة الثالثة رغيان النومس 
ترشحت النتخابات ٢٠٢٢ رغبة 
مني اصالح املسارين التعليمي 

واالقتصادي.
وأكــد النومــس أن جودة 
التعليم حتتــاج إلى ضرورة 
التخلي عن املنهج التقليدي، 
وإعداد الكادر التعليمي بصورة 
متميزة فضال تطوير املناهج 
التعليمية بشكل دائم من أجل 
أن تكــون مخرجــات التعليم 

تتناسب مع سوق العمل. 
وذكر النومس أن اإلصالح 
االقتصــادي مهم جــدا ونحن 
نعيــش في عالــم يتجه نحو 
تنــوع منظوماته االقتصادية 
والتي تتجدد بشكل مستمر.

بدورهــا، أعلنت مرشــحة 
الدائرة األولى فاطمة الصفار أن 
أبرز األولويات قانون التأمينات 
الذي مضى عليه نحو ٤٠ عاما 
ولم يتغير لألسف. وأوضحت 
أنــه مــن املتوقــع أن يكــون 
هناك متثيل نيابي للمرأة في 
انتخابــات مجلس االمة ٢٠٢٢

وأن تكون نســبة التغيير في 
االنتخابات احلالية كبيرة جدا 
خصوصا بعد األســماء التي 
تقدمت للترشــيح وأن الدافع 
الرئيسي الذي دفعني للترشيح 
هو التغيير والكويت جميلة 
وتستحق أن تعود الى سابق 

عهدها عروس اخلليج.
مــن جهتــه، قال مرشــح 
الدائــرة الثانيــة عبدالعزيــز 
البذالــي «نحــن علــى أعتاب 
مرحلة جديدة دشنها سمو ولي 
العهد نيابة عن ســمو األمير، 
قوامها إرســاء قواعد العدالة 
االجتماعية ومحاربة الفساد، 
مؤكدا أنها مرحلة تاريخية غير 
مسبوقة الن احلكومة هي التي 
بدأت باإلصالح ممثلة برئيس 
الوزراء ســمو الشــيخ أحمد 

نواف األحمد الصباح». 
وطالب البذالي بأن يكتمل 
االصالح املنشــود عن طريق 
الناخبــني املطالبــني بحســن 
االختيــار، داعيا إلــى تعاون 

السلطتني.
ووجه البذالي رســالة إلى 
املوقوفــني علــى ذمــة قضية 
الفرعيات، مؤكدا أننا لن نألو 
جهدا بالدفاع عن حقوقكم التي 
كفلها الدستور سواء املتعلقة 
أو أي  بخــوض االنتخابــات 

حقوق أخرى.

١١ مرشحا ومرشحة حصيلة اليوم التاسع من فتح باب التسجيل النتخابات
مجلس األمة من بينهم مرشحة واحدة بإجمالي ٣٥٠ مرشحا بعد تنازل ٦ مرشحني

فهد أبوشيبة: دمج فئة ذوي االحتياجات اخلاصة
 في املدارس احلكومية وحتقيق جميع متطلباتهم

أكد مرشــح الدائرة الثانية فهد صياح أبوشــيبة على 
ضرورة العناية واالهتمام بفئة ذوي االحتياجات اخلاصة 
وتلمس حاجاتهم ومتطلباتهم وترجمتها على أرض الواقع، 
الفتــا إلى أنهم شــريحة مهمــة في مجتمعنــا، وال بد من 
االلتفات والنظــر إليهم النظرة احلقيقية اجلادة من أجل 
إزاحة جميع ما يعكر صفوهم من عراقيل، مشددا على أنهم 
جــزء ال يتجزأ من كيان مجتمعنا فلهم متطلبات ال بد أن 

تلبى سريعا حتى ندخل الفرحة والسعادة إلى قلوبهم.
وقال أبوشيبة في تصريح صحافي إن هذه الفئة حتتاج 
إلى املزيد من الرعاية الصحية واالعتناء بهم عناية حقيقية 
صادقة، مبينا أن الرعاية الصحية من أولى األولويات التي 
يحتاجون اليها، مؤكدا ان هذا املطلب الضروري سيكون 
مــن ضمن برنامجه االنتخابي الذي ســيترجمه إلى فعل 

واقعي حتى تنعم هذه الفئة بالرعاية التي تستحقها.
وأضاف أبوشيبة أن هذه الفئة ال بد أن تندمج تعليميا 

في املــدارس احلكومية أســوة بإخوانهــم اآلخرين حتى 
يتأكــدوا أنهــم جزء ال يتجزأ من املجتمع وهم سواســية 
مــع اآلخريــن، الفتا إلى أن هذا األمر سيشــعرهم بالفخر 
واالعتزاز بأنفســهم وستســمو ثقتهم في أنفسهم عاليا، 
مؤكــدا أن االندمــاج في املدارس احلكوميــة له إيجابيات 
عديدة وملموســة على أرض الواقــع إن طبقت التطبيق 

العلمي الصحيح.
ودعا أبوشيبة إلى ضرورة إعادة النظر في القانون ٨

لسنة ٢٠١٠ بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مبا يحقق 
لهم تسهيل حياتهم املعيشية وكذلك االهتمام بهم، موضحا 
أن مطالب هذه الفئة قد القت إهماال في املجالس السابقة.
ومتنى أن تتحقق جميع مطالبهم على وجه السرعة، 
وأن تترجم واقعيا، وأن يتم االلتفات لهم بجدية من شأنها 
حتقيــق كل مــا يتمنونه، داعيا اهللا عــز وجل أن يحفظ 

الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه.

دعا إلى إعادة النظر في القانون ٨ لسنة ٢٠١٠ بشأن حقوقهم

فهد أبوشيبة

رغيان النومس حسن محمدمحمد املطيري أحمد الصفار

موظفو إدارة شؤون االنتخابات يستقبلون املرشحني في اليوم التاسع أمس
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أكــد اخلبير الدســتوري 
والقانونــي د.محمد الفهد أن 
الكويــت مقبلة علــى مرحلة 
تاريخيــة مهمــة ومفصلية 
ان نقوم  تتطلب منا كناخبني 
الوطــن، وأن  بدورنــا جتاه 
نحسن االختيار السليم الذي 
لو مت سيكون له دور كبير في 
حتقيق التنمية للبلد ودفع عجلة 
الكويت  جســمت على صدر 
خالل املرحلة املاضية مع تعاقب 
املجالس واحلكومات السابقة. 
وأوضح د. محمد الفهد في 
أن اخلطاب  تصريح صحافي 
الســامي لســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد اجلابر 
الصباح الــذي ألقاه نيابة عن 
سمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمــد اجلابر الصباح ميثل 
خارطة طريق، حيث أكد على 
الكثير من األمور الهامة والتي 
يأتي من أهمها عدم التدخل في 
االنتخابات، وحث الناخبني على 

حسن االختيار للنواب. 
وأضاف د. الفهد «لذا نرى 
أن هنــاك دورا مهما جدا يقع 
على عاتق الناخبني في عملية 
اختيار املرشحني ومن ميثلهم 
من النواب في املجلس القادم 
إلى أن عملية  ٢٠٢٢»، مشيرا 
حسن اختيار املرشحني البد 
أن تقوم على معايير وأسس 
كبيرة جــدا وهامة، من بينها 
البد من تغيير فكرة االختيار 
العشوائي الذي يقوم على صلة 
القرابة واالبتعاد عن االختيارات 
الفئوية والطائفية واملذهبية، 
بحيث يكون االختيار للكفاءات 
الوطنية من أصحاب اخلبرات 
واملؤهالت والشهادات العلمية. 

مرحلة جديــدة والتفاؤل يعم 
أفراد املجتمع  ويسود جميع 
مما يوحي بأنه ستكون هناك 
نقلــة نوعية بإذن اهللا حملاربة 
الفساد ودفع عجلة  ومواجهة 
التنمية والقيام باإلصالحات التي 
تنهض بالكويت خالل املرحلة 

القادمة». 
وأشار الفهد إلى أن اجلميع 
تابع وشاهد الزيارات امليدانية 
املفاجئة التي يقوم بها رئيس 
مجلس الوزراء ســمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح، 
وحرصــه علــى التواجد بني 
لتلمس املشــاكل  املواطنــني 
وليكون حافزا للوزراء كل في 
موقعه ليتركوا مكاتبهم، مؤكدا 
أن هــذه خطوات ممتازة جدا 
«ودائما ما كنا ندعو ألن يقوم 
املسؤول بالنزول للميدان ليرى 
ويطلع على املشاكل عن قرب 
ليسهل حلها»، الفتا إلى أن هذا 
النهج لسمو رئيس الوزراء جعل 
اجلميع يعيش مرحلة التفاؤل 
«وهذا ما ملسناه من خالل ما 
نســمعه ونقرأه في وسائل 

اإلعالم». 
وبني الفهد أن احلكومة ال 
تستطيع أن تعمل دون أن يكون 
هناك مجلس أمــة قوي لديه 
الناخب  برنامج واضح، كذلك 
عليه دور بحســن االختيار 
ملســاعدة احلكومة من خالل 
االختيار الســليم حتى يكون 
هناك مجلــس قوي وحكومة 
قوية، وإذا توافرت هذه العناصر 
يكون هناك تعاون وحتول كبير 
في وضع البلــد وقدرة على 
حتقيق النهضــة ودفع عجلة 

التنمية.

د.محمد الفهد

الدستوري  وأشار اخلبير 
والقانوني د. محمد الفهد إلى 
السليمة  املعايير  أنه ومن بني 
املرشح لعضوية  املطلوبة في 
البرملــان هو أن يكــون لديه 
برنامج انتخابي واضح يضع 
فيه جميع احللول واملشكالت 
التي تعاني منها الدولة، وعليه 
أن يضع ضمن برنامجه حلوال 
واضحة لكل هذه املشــكالت 
التي يراها ويسعى  والقضايا 

إلى تبنيها.
وأضاف د. الفهد أنه يجب 
أيضا على املرشــح أن يتعهد 
أمام ناخبيه بااللتزام مبا جاء 
في بيان ترشــحه ومبا قطعه 
على نفســه من وعود خالل 
االنتخابية، وأن يبتعد  حملته 
عن التأزمي، مطالبا الناخبني قبل 
التصويت للمرشح أن يسأله عن 
برنامجه االنتخابي وأن يكون 
لديه برنامــج انتخابي واضح 
يبني فيه احللول التي ميكن أن 
يتقدم بها حلل هذه املشكالت 
والقضايا التي يسعى إلى تبنيها. 
واســتطرد د. الفهد قائال 
«خاصة ان البلــد مقبل على 

محمد: الفهد الكويت مقبلة على مرحلة 
مهمة تتطلب من الناخبني حسن االختيار

اخلبير الدستوري والقانوني كشف عن معايير وأسس اختيار املرشحني

ثالثة مرشحني يتنازلون
 عن خوض االنتخابات

بإجمالي ٦ في ٤ دوائر
تقدم ثالثة مرشــحني إلى إدارة شــؤون 
االنتخابات التابعة لــوزارة الداخلية امس 
بطلب التنازل عن خوض انتخابات مجلس 
األمة للفصل التشــريعي الـ١٧ (أمة ٢٠٢٢) 
املقرر عقدها في الـ٢٩ من سبتمبر اجلاري.

وتنازل عن خوض االنتخابات في الدائرة 
الرابعة املرشحون أحمد علي اللهو وطالل 
محمد السعيد وعبداهللا سعد املطيري ليكون 
إجمالي املتنازلني ســتة مرشحني منذ فتح 
باب الترشــح النتخابات مجلس األمة يوم 

االثنني املوافق ٢٩ أغسطس املاضي.

ووفقا لقانون االنتخاب فإن باب التنازل 
ســيبقى مفتوحا أمام املرشــحني حتى ٢٢

سبتمبر اجلاري (قبل موعد االنتخاب بسبعة 
أيام على األقل).

وكان قــد تقــدم في ايام ســابقة بأوراق 
تنازلهــم عن خوض االنتخابات في الدائرة 
الثانية املرشح محمد عبداهللا العبداجلادر 
فيما تنازل عن خوض االنتخابات في الدائرة 
اخلامسة املرشح عبداهللا صالح العجمي وكان 
املرشح علي السلمان تنازل في وقت سابق 

عن خوض االنتخابات في الدائرة األولى.

مرزوق الغامن يعتذر عن عدم الترشح في االنتخابات احلالية: 
قرار مرحلي ستعقبه عودة ذات تأثير أقوى لنكمل املسيرة

أصــدر رئيــس مجلس األمة الســابق 
مــرزوق الغامن بيانا أمس يعتذر فيه عن 
عدم الترشح لالنتخابات البرملانية احلالية، 
مؤكدا أن هذه املرحلة تتطلب منا جميعا 
الوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا السياسية 
واالبتعــاد عــن الصراعــات الشــخصية 
واملماحكات السياسية احملبطة ملجتمعنا.

وأكد في بيانه أن «قراري يأتي انسجاما 
مع مبادئي وجتســيدا لقناعاتي وسأبقى 
كما عهدمتوني ثابتا على قناعاتي، محافظا 
على مواقفــي، مقداما فــي قراراتي، وفيا 
لقيادتي، متصديا ملن يحاول العبث بأمن 

بلدي». وفيما يلي نص البيان:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

ومــا توفيقــي إال باهللا عليــه توكلت 
وإليه أنيب

احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول 
اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد:

فإن قرار الترشح لالنتخابات البرملانية 
هــو قــرار وطنــي، يقــوم علــى أســس 
موضوعية، وبصيرة سياســية، ويراعي 
ظروف كل مرحلة ومتطلباتها، وال يخضع 

لسلطان العاطفة وتأثيراتها. وبعد التأمل 
فــي املعطيات، والنظر فــي املآالت، وبعد 
التوكل على اهللا، واالستعانة بعونه وهداه..
فقد قررت االعتذار عن عدم الترشــح 
لالنتخابات البرملانية احلالية، مقدرا إصرار 
اجلمــوع الكبيرة على ترشــحي، من أهل 
الكويت وأبناء دائرتي، ومثمنا دعمهم لي، 
وثقتهم بي، ودفاعهم عن مواقفي ومبادئي، 
تاركا لألحداث القادمة أن تكشف عن بعض 
احلقائق املغيبة، ومؤكدا على األمور التالية:

أوال: إن عدم ترشحي هو قرار مرحلي، 
ستعقبه ـ مبشيئة اهللا ـ عودة ذات تأثير 
أقوى، لنكمل مسيرة احلفاظ على مصلحة 
الوطن، وتعزيز مكتسبات املواطنني، داعيا 
املولى أن يوفق الرئيــس القادم للوزراء 
وحكومتــه، ومــن ســيختارهم الشــعب 
لتمثيله، لتحقيق ما يصبو إليه الشــعب 
من تطلعــات، وأن يلهمهم جميعا ســبل 
الرشاد، وسنكون إلى جانبهم بكل ما منلك 

من دعم وإسناد.
ثانيــا: إن هذا القرار املرحلي، ال يعني 
إطالقا ابتعادي عن املشهد السياسي، وال 

انصرافي عن واجبي الوطني، وإمنا يأتي 
انسجاما مع مبادئي، وجتسيدا لقناعاتي، 
وسأبقىـ  كما عهدمتوني، وحيث عرفتموني 
ـ ثابتا في قناعاتي، محافظا على مواقفي، 
مقداما في قراراتي، وفيا لقيادتي، متصديا 
ملن يحاول العبث بأمن بلدي، مستمرا في 
مناصــرة قضايا أمتــي: وطنيا وخليجيا 
وعربيا وإســالميا، ال أحيــد عن ذلك وال 

أساوم، وال أخشى في اهللا لومة الئم.
ثالثــا: إن هــذه املرحلــة، تتطلب منا 
جميعا، الوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا 
السياســية، واالبتعــاد عــن الصراعــات 
الشخصية، واملماحكات السياسية، احملبطة 
ملجتمعنــا، واملضيعة لوقتنا، واملســيئة 
الدميوقراطيــة، وصورتنــا  لتجربتنــا 
الوطنية، واملهدرة جلهود آبائنا املؤسسني، 

وروادنا املبدعني.
وفي الوقت نفســه، تتطلب منا القيام 
مبسؤولياتنا الوطنية، من خالل املشاركة 
االيجابية، في االنتخابات البرملانية، وأن 
نحسن اختيار من ميثلنا، وأن يكون معيار 
اختيارنــا، هــو مصلحة وطننــا، ليصل 

الــى مجلس األمة، من هم رجال ونســاء 
دولة، ممن ميثلون ارادة االمة احلقيقية، 
ويضطلعــون مبــا أنيط بهم مــن مهمة، 
ويتحلون بالشــجاعة في اتخــاذ القرار، 
وبالثبات على املوقف وعدم االنكسار، فال 
يخافون تهديد االعالم املرجف في البالد، 
وال يخضعون البتزاز قوى الشر والفساد.

وفي اخلتام ال يفوتني أن أتقدم بأجزل 
الشــكر وأوفاه لكل من وثــق بي، ووقف 
معي، وســاندني، وأصر على ترشــحي، 
مؤكدا لهم بأني لــن أخذلهم، ولن أتخلى 
عن همومهم وقضاياهم، وسأظل دائما عند 
حسن ظنهم، فالثقة التي اولوني إياها دين 

في رقبتي ما حييت.
حفــظ اهللا الكويــت وأهلها مــن كيد 
املاكريــن، وتربــص  الكائديــن، ومكــر 
املتربصــني، وجعلها واحة أمن وســالم، 
وإخاء ووئام، في ظل قيادة حضرة صاحب 
الســمو أمير البالد، حفظــه اهللا ورعاه، 
وولي عهده الذي هو خير عون له وإسناد.
والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.

أخوكم مرزوق علي الغامن

انسجامًا مع مبادئي وجتسيدًا لقناعاتي وسأبقى كما عهدمتوني ثابتًا على قناعاتي محافظًا على مواقفي مقدامًا في قراراتي وفيًا لقيادتي متصديًا ملن يحاول العبث بأمن بلدي

رئيس مجلس األمة السابق مرزوق الغامن

هذه املرحلة تتطلب منا جميعًا الوقوف صفًا واحدًا خلف قيادتنا السياسية واالبتعاد عن الصراعات الشخصية واملماحكات السياسية احملبطة ملجتمعنا

سأستمر في مناصرة قضايا أمتي وطنيًا وخليجيًا وعربيًا وإسالميًا ال أحيد عن ذلك وال أساوم وال أخشى في اهللا لومة الئم
املرحلة احلالية تتطلب منا القيام مبسؤوليتنا الوطنية من خالل املشاركة اإليجابية في االنتخابات البرملانية وأن نحسن اختيار من ميثلنا


