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فهد أبوشيبة: البد من نقل تبعية منطقة النهضة
للعاصمة فأهاليها باتوا مشتتني بني احملافظات

شدد مرشح الدائرة الثانية 
ملجلــس األمــة فهــد صياح 
أبوشــيبة على ضرورة نقل 
تبعية منطقــة النهضة إلى 
العاصمة، موضحا  محافظة 
أن املنطقة في الوقت الراهن 
تتبع ثــالث محافظــات هي 
العاصمة واجلهراء والفروانية 
في ســبيل إجنــاز املعامالت 
ألهاليهــا في شــتى الدوائر، 
مبينا أنهم باتــوا يتذمرون 
املراجعات  ويتململون مــن 
احلكوميــة إزاء توزعها في 
احملافظات الثالث، والبد من 

نقل تبعيتها.
أبوشــيبة فــي  وطالــب 
تصريح صحافي املسؤولني 
بســرعة إصــدار قــرار نقل 

النهضــة اآلن تابعــة إلدارة 
جمعية األندلــس، علما بأن 
النهضة مــن حقها  منطقــة 
أن تكون لها جمعية خاصة 
بها أسوة باملناطق األخرى، 
مطالبا وزارة الشؤون بسرعة 
إصدار قرارها املتمثل بفصل 
جمعية النهضة عن جمعية 

األندلس.
وأوضح أنه من حق أهالي 
النهضــة أن يختــاروا إدارة 
جمعيتهم بأنفسهم، مبينا أن 
ذلك ســيعود بالنفع عليهم 
جراء اهتمام اإلدارة مبناطقها 
والتي ســتعمل على توفير 
جميــع متطلبــات األهالــي، 
باإلضافة إلى وضع ملســات 

واضحة وجمالية عليها.

محافظــة  إلــى  تبعيتهــا 
العاصمة من أجل إجناز جميع 
معامالتهم في احملافظة نفسها، 
الفتا إلى أنهم اآلن مشتتون 
ويتنقلــون بــني احملافظات 
الثــالث إلجنــاز معامالتهم 
في الدوائــر احلكومية كافة 
مــن وزارة الكهربــاء واملــاء 
واألشــغال وكذلــك مراكــز 
اخلدمة وغيرها، مشــيرا في 
الوقت ذاته إلى أنهم ضاقوا 
ذرعا بســبب التشتت الذي 
يعيشونه اآلن في املراجعات 
وبانت عالمات االنزعاج على 
وجوههم، آمال من املسؤولني 
سرعة إصدار القرار وإدخال 

السعادة في قلوبهم.
وذكر أبوشيبة أن جمعية 

طالب وزارة الشؤون بفصل جمعيتها عن جمعية األندلس

فهد أبوشيبة

خالد القبيل: جناح املجلس
القادم مرهون بتعاون السلطتني

الدائرة  قــال مرشــح 
القبيــل  األولــى خالــد 
الـعـازمـــي إن أجــــواء 
االنتخابــات جميلة جدا، 
وهناك عرسا دميقراطيا 
يشهد منافسة شريفة بني 
أبناء الوطن، للوصول إلى 
قبة عبداهللا السالم لتقدمي 
ما ميكن تقدميه لنهضة 

الكويت وتقدمه.
أن  القبيــل  ورأى 
القــادم حالــه  البرملــان 
حــال أي برملــان، وفــي 
حال تعاون احلكومة مع 

املجلس فســيكون من أجمــل البرملانات، 
مبينا أن جناح البرملانات مرهون بتعاون 

السلطتني.
وأكد أن رئيس مجلس الوزراء احلالي 
سمو الشــيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
جاء بكل نوايا اإلصالح وتصحيح املسار 
شــعاره وهــذا يعطينا تفاؤال بــأن القادم 

أجمل، وسوف يكون مردوده كله لصالح 
البلد والشعب.

وبني أن احلقبة القدمية انتهت وال بد من 
رجوع الكويت كما كانت عروس اخلليج، 
مطالبا رئيس الوزراء القادم باالســتمرار 
على هذا النهج اإلصالحي ونحن معه قلبا 

وقالبا في حال استمرار نوايا اإلصالح.

أكد أن سمو رئيس مجلس الوزراء جاء بكل نوايا اإلصالح

خالد القبيل

مرشحان يتنازالن عن خوض انتخابات 
«أمة ٢٠٢٢» وشطب ١٤ مرشحًا

تقدم مرشحان اثنان إلى 
إدارة شــؤون االنتخابــات 
التابعــة لــوزارة الداخليــة 
أمس الثالثاء بطلب التنازل 
عن خوض انتخابات مجلس 
األمة للفصل التشريعي الـ١٧

ماجد علي الشــمري ليكون 
إجمالــي عــدد املتنازلني ١٣

مرشحا منذ فتح باب الترشح 
النتخابات مجلس األمة يوم 
االثنني املوافق ٢٩ أغسطس 

املاضي.
ووفقا لقانون االنتخاب 
فــإن بــاب التنازل ســيبقى 
مفتوحا أمام املرشحني حتى 
٢٢ ســبتمبر اجلــاري (قبل 

موعد االنتخاب بسبعة أيام 
على األقل).

وكانــت جلنــة فحــص 
طلبات الترشح لالنتخابات 
قد قدمت تقريرها أمس إلى 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع ووزير الداخلية 
بالوكالة الشيخ طالل اخلالد، 
متضمنا شــطب ١٤ مرشحا 
ومرشحة ألسباب مختلفة.

(أمة ٢٠٢٢) املقرر عقدها في 
الـ٢٩ من سبتمبر اجلاري.

عــن خــوض  وتنــازل 
االنتخابات في الدائرة األولى 
املرشح محمد عيسى حسن، 
وفي الدائرة الثالثة املرشح 

حسن كاظم: سأتبنى تخفيف ساعات العمل عن املوظفات
بشرى شعبان

أكد مرشح الدائرة األولى 
لمجلس األمة حسن كاظم 
خالل الندوة النسائية في 
منطقــة بيان تحت عنوان 
«مــن أجل الكويــت» على 
أهمية المساواة في الحقوق 
والواجبــات والعدالــة في 
المرأة  الرواتــب وإعطــاء 
المتزوجة من غير كويتي 
حق تجنيس أبنائها ويكون 
لهم أولويــة التوظيف في 

الجهات الحكومية.
وشدد كاظم على ضرورة 

أبنائهــن ولم يعملن ال في 
الحكومــة وال فــي القطاع 
الخاص ومنذ ما يزيد على 
١٢ ســنة مبلغ ٥٥٩ دينارا 
فقــط ولم يــزد خالل هذه 

السنوات فلسا واحدا.
إلــى  كاظــم  وتطــرق 
المطلقات،  موضوع سكن 
متسائال أين تجد المطلقة 
شــقة بقيمة القرض الذي 
تأخذه المحــدد بـ ٧٠ ألف 
دينار، وتساءل لماذا ال تبني 
الحكومة منازل أو شــققا 
الئقة وتوزع على المطلقات.
الـمـــرشح  كما ناشـــد 

المشاريع السياحية وهيئة 
االتصاالت؟».

إلــى  كاظــم  وتطــرق 
التفــاوت فــي  موضــوع 
الرواتب وعدم المساواة بين 
الجهات الحكومية، مؤكدا أن 
هذا الموضوع سيكون له 
حيز اهتمام كبير في برنامج 
عمله في حال دخوله قاعة 

عبداهللا السالم. 
كما تســاءل عــن «عدم 
مجانيــة  أماكــن  إقامــة 
منتوجــات  لتســويق 
األسر الكويتية وفي كافة 
المحافظات، متســائال عن 

الـعـمـل  تخفيف سـاعـات 
الموظفــات ليكــون  عــن 
من الســاعة ٨ صباحا الى 
١٢٫٣٠ ظهــرا واعدا بتقديم 
اقتــراح بقانــون فــي هذا 
الشــأن لو كتب لــه الفوز 

في االنتخابات. 
وتساءل: «ما المانع في 
منح ربــات البيوت بطاقة 
عافيــة، وما أســباب عدم 
إدراجهن ضمن المستفيدين 
من بطاقــة عافيــة، واعدا 
بالعمل من أجل تحقيق ذلك، 
وكذلك ما أسباب منح ربات 
البيوت المتفرغات لتربية 

كاظم رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح بتوجيهاته 
االهتمــام ببنــات الكويت 
صاحبــات الكفاءة العالية 
وأثبتن جدارتهن وتفوقهن 
في شتى المجاالت وتوجيه 
الحكومــة علــى احتضان 
المخترعات والمخترعين 
مــن بنات وأبنــاء الكويت 
إلى  لتحويــل اختراعاتهم 

واقع. 
المــرأة  «أيــن  وقــال 
الكويتية من التشــكيالت 
الجديــدة في مجلس إدارة 

أسباب عدم إدراج األشخاص 
ذوي اإلعاقة ضمن الفئات 
المستفيدة من بطاقة عافية، 
مضيفــا انه شــخصيا مع 
تفكيك الهيئة العامة لشؤون 
ذوي االعاقة وإعادتها الى 
الرعاية االجتماعية  قطاع 

في وزارة الشؤون».
التحية  وختم بتوجيه 
والتقديــر الى المــرأة األم 
واألخت والزوجة والبنت، 
متمنيــا عليهــن حســن 
االختيار واختيار من يرينه 
الكويت  األفضــل لخدمــة 

وأهلها.

مرشح الدائرة األولى أكد خالل ندوة نسائية أقامها أمس األول على إعطاء األولوية ألبناء الكويتية من غير كويتي بالوظائف احلكومية

حسن كاظم
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محمد الدشيش

وســط حضور كثيف ومنقطع 
النظير افتتح النائب السابق ومرشح 
الدائرة األولى أحمد خليفة الشحومي 
مقره االنتخابي مساء أول من أمس 
مبنطقة ســلوى مرحبا باحلضور 

في مقرهم.
وقال الشحومي في بداية حديثه 
إن «الشــائعات حوله ال تنطلي إال 
على جاهل حيث إن املتبصر والواعي 
يعــرف أنهــا أكاذيــب وأن مطلقها 
مأجور عبر حسابات وهمية حاقدة 
تتحرك بدولة تويتر العميقة لتطلق 
الشــائعات حتى تصبــح كاجلبل 
ولكنهم ال يعلمون وال يدركون أن 
اهللا ينتصر للعبــاد، وأني دعوت 
ربي كما يدعو األنبياء والصاحلون 

(أني مظلوم فانتصر)».
وأضاف الشحومي «أن مطلقي 
االكاذيب لم مينعهم دين وال ضمير 
من القيام بفعلهم هذا فهم ال ميلكون 
شــرف باخلصومــة وال تورع عن 
النــاس  إلــى  الهجــوم واإلســاءة 
وتعريضهم للشــائعات والطعن، 
ولكن اهللا غالب على أمر، وإذا جاءكم 
أيها اإلخوة فاسق بنبأ عليكم التبني 
منــه، علمــا أن هذه الشــائعات لم 
تزيدني إال قــوة وإصرارا، وهم ال 
يستطيعون مواجهة املختلف معهم». 
وبــني الشــحومي أن «القصــة 
بدأت بعد نتائج االنتخابات املاضية 
حيــث أرادوا أن أكون إمعة وتابعا 
ألوامرهم، حيث إنني لم أنصع لهم 
أو أرضــخ بتلقي األوامر منهم فهل 

ترضون أن أكون تابعا لهم أم أكون 
رجال لي قراري، والسؤال لكم أنتم 
هل تختارون وترضــون أن أكون 
إمعة، الفتا إلــى أن النائب الذي ال 
ميلك الشــجاعة ال ميكــن أن يبني 
بلدا والذي ال ميلك رأيا ال ميكن أن 
يصلح األحوال، وكل اجتهاد أقوم 
به كان في العلن وليس في السر».
الشــحومي إن «احلــق  وقــال 
يظهر، حيث انهم ســعوا إلى قطع 
األرحام واألنســاب وزرعوا احلقد 
والكراهيــة والنميمــة بــني أبنــاء 
العمومة باســم املوقف السياســي 
وقدموا املكر واخليانة على احلقيقة 
والوفاء وحاولوا أن يجعلونا بأقبح 
الصــور والصفات وحولوها كأنها 
خيانــة لألخالق واألعــراف، ولكن 
كلما أرادوا شــيئا كانت إرادة اهللا 
أكبر (وميكرون وميكر اهللا)، ولكن 
والذي نفســي بيده سأتصدى لهم 
ألنهــم كذابون، فأنــا قضيتي بناء 

بلد واستقرار وتنمية».
وتابع قائال: «يا أهل الكويت أنا 
أقف أمامكم كابن لكم وعضيد وسند، 
وأنتــم ســندي بعــد اهللا عز وجل 
وأقول بكل شموخ وعزة للشرذمة 
خبتم وخاب مسعاكم وإن عدمت عدنا 
وأغلبيتكم في الســر ليس كما في 
العالنيــة، الفتا إلى أن أجداد وآباء 
هذا الوطن عاشقون له فكان الوطن 

عاشقا ألبنائه».
وأضــاف «ســنتصدى لهــؤالء 
مطلقــي الشــائعات فمجلس األمة 
وجــد خلدمة النــاس وهناك جلنة 
للعرائــض والشــكاوى لتقدمي كل 

صاحب مظلمة ألخذ حقه ومن يدعي 
أن هناك جتاوزات وتعديات وحينما 
نطالبه بكشف ما لديه من أدلة يقول، 
ســيكون دورنا بهذا الشــأن داخل 

املجلس».
وبــني الشــحومي «مــع كامــل 
احترامــي لإلعالميني إال أن اإلعالم 
لــم يعــد صحيحا ومضلــال حيث 
أصبح إعالم تندر على الناس وكشف 
عوراتهم لذلك أقول لهم اتقوا اهللا 
في البلد ببث اإلساءات التي تضر 
الكويت، وأتســاءل ملاذا تشوهون 

صورة البلد؟».
وحول التكسب من العضوية، 
أكد الشــحومي أنه خالل عضويته 
لم يكســب دينارا واحدا وأنه وهللا 
احلمد غير محتاج إال كلمة والنعم 
من الناس، الفتــا إلى أن هناك من 
يتهم الناس وهو لديه فساد ومصالح 
مــع بعض اجلهــات، وانه ال يفرق 
بني أبناء الشــعب الكويتي ســواء 
سنة او شيعة او حضر وبدو وانه 
يفتح مكتبه وديوانه امام اجلميع 

ويستقبل جميع االطياف.
وأوضــح انه «لديــه القدرة ان 
يكشف حقائق البعض ولكنه يدفع 
بالتي هي أحســن، مشــيرا إلى أنه 
من الســهل ان يتهــم الناس ولكن 
مــن الصعــب ان يســتمر بالطعن 
والتلفيق الكاذب والشك بذمم الناس، 
والكويــت بلد خيــر وهناك مناذج 
كثيرة مشــرفة والكويــت أجنبت 
الكثير من األخيار وستكون والدة 
وليس كما يصورها البعض انها بلد 
فاسدين فكفى ظلما للناس ورسم 

صــورة يأس في البلــد ولكن على 
الرغم من ذلك ستبقى الكويت بلد 
خيــر وعزة وكرامــة وعليكم انتم 
ابنــاء الكويت ان تنهضوا بها فهي 
من مسؤوليتنا وعلينا زرع احملبة 
والتسامح وأنا بالنسبة لي مسامح 
كل مــن طعن بي ســواء مــن أبناء 

العمومة أو غيرهم».
الشــحومي «االنتصار  وطالب 
للعقل واحلكمة وحســن االختيار 
للطريق الذي علينا املسير به، مبينا 
ان هناك من يبيع الوهم ويصور ان 
البلد يعيش في الفساد واملسؤولية 
هــي أال نتــرك فاســدا أو أحمق أن 
يوجهنــا، وعيب على من يســعى 
للتكســب في فترة االنتخابات من 
خالل جعلي طائفيــا، فأنا ديواني 
مفتوح لكل أبناء الكويت وهو ديوان 

أسسه أسالفي من قبل وجودي».
وأضــاف أنه «دخلــت املجلس 
بثوب أبيض نظيف وخرجت منه 
نظيــف، وفي حــال وصولــي إلى 
البرملان سأكون من الداعمني لنهج 
وإصالحات حكومة رئيس الوزراء 
ســمو الشــيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح وكل خطوة إصالحية يقوم 
بها مســتقبال، حيث ان كلمة سمو 

األمير ال ميكن أن نضحي بها». 
وأكــد الشــحومي أن «رئيــس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصبــاح لديه نوايا 
طيبــة جتــاه اإلصــالح والتطوير 
ومتكــني الكفاءات، مشــيرا إلى أنه 
على اجلميــع، وهو أولهــم، دعمه 

للوصول إلى املستقبل املنشود».

أحمد الشحومي محاطاً مبحبيه ومؤيديه

ً أحمد الشحومي متحدثا

أحمد الشحومي متحدثاً ألبناء الدائرة

جانب آخر من احلضور احلضور خارج املقر االنتخابي يستمعون حلديث الشحومي

(أحمد علي) نائب رئيس مجلس األمة السابق مرشح الدائرة األولى أحمد الشحومي مخاطباً احلضور 

جانب من احلضور الكثيف في مقر الشحومي

أحمد الشحومي: الشائعات لن تزيدني إال قوة وإصرارًا
خالل افتتاح مقره االنتخابي مساء أمس األول

لقطات من الندوة
٭ أول كلمــة وجهها مرشــح 
الدائــرة األولى أحمد الشــحومي 
للفريق االعالمي وقال: هل هناك 
إشــاعة جديــدة اليــوم وال أبــدأ 

الندوة؟
الديــوان ديــوان  ٭ إن هــذا 
الشحومي ليس ديوان أحمد، ديوان 
شيباننا األولني وهم املرحوم عيد 
الشحومي والعم رشدان الشحومي 

وآخرون.
٭ كان احلضــور كثيفــا قبل 
افتتــاح الندوة بســاعتني غصت 

به منطقة سلوى.
٭ أشــاد الشــحومي بأعضاء 
حملته االنتخابيــة واصفا إياهم 
بالعون والسند له، مشيرا إلى أن 
إبراهيم اخلالدي وقف معه وسانده 
بتنظيــم افتتاح املقــر رغم وفاة 
والده أمس وأن صالح سالم كذلك 
أبى اال أن يقف باالفتتاح ويحضره 
رغم وفاة ابن أخيه.. مقدما الشكر 
جلميع القائمــني والعاملني على 
حملته االنتخابيــة معتذرا منهم 
على اإلرهاق الذي أصابهم لقيامهم 

بصد الشائعات عنه.
٭ فــي ختــام كلمته، أقســم 
أحمد الشحومي انه سيسلم على 
احلاضرين بعد الندوة واحدا تلو 
اآلخر تقديرا منه للحضور الكبير.

مجلس األمة وجد خلدمة الناس وهناك جلنة للعرائض والشكاوى لتقدم كل صاحب مظلمةالشائعات ال تنطلي إال على جاهل.. فاملتبصر والواعي يعرف أنها أكاذيب وأن مطلقها مأجور 
ال أفرق بني أبناء الشعب الكويتي سواء كانوا سنة أو شيعة أو حضرًا أو بدوًا وديواني للجميع خالل عضويتي لم أكسب دينارًا واحدًا.. هللا احلمد ال أحتاج إال كلمة والنعم من الناس

ملشاهدة الڤيديو


