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عبداهللا الفودري: احلكومة مسؤولة عن اإلصالح وعلينا محاربة الفساد
أكد مرشح الدائرة الثالثة 
عبــداهللا الفــودري أهمية 
تعزيــز الوحــدة الوطنية 
وتكريــس اإلصــالح قوال 
وعمال ونهجا لدى اجلميع، 
وأن تكون محاربة الفساد 
مــن اجلميع وفــي جميع 

املجاالت.
الفــودري، خالل  وقــال 
افتتاح مقره االنتخابي في 
قرطبة، ان اختيار «بالتوافق 
نصونهــا» شــعارا حلملته 
االنتخابية يأتي انطالقا من 
ضرورة تكاتف أبناء الشعب 
الكويتي على اختالف أطيافهم 
خلف قيادتنا احلكيمة التي 
حترص على البالد وتسعى 
لتنميتهــا، خصوصــا بعد 
توجيه احلكومة واملجلس 
نحو اإلصالح، مشيرا إلى أنه 
سيضع كل طاقاته وخبراته 
في ســبيل خدمــة الكويت 

وأهلها.
وأشــاد الفودري بجهود 
املخلصني من أبناء الكويت 
وبأصحاب التجارب الناجحة 
في العمل والعطاء، موضحا 
االنتخابــي  برنامجــه  أن 
يتضمن العديد من القضايا 
وفي مقدمتها تطوير التعليم 
والصحة واإلسكان وإيجاد 

مرشح الدائرة الثالثة أكد أهمية دور املرأة الكويتية عبر التاريخ

جانب من احلضور في مقر مرشح «الثالثة» عبداهللا الفودري

عبداهللا الفودري متحدثا للحضور خالل افتتاح مقره االنتخابي في قرطبة

عبداهللا الفودري ود.أحمد الشطي

مبارك الطشة: قضايا املخدرات ومخالفو اإلقامة 
بحاجة إلى وقفة جادة.. وضرورة تعزيز املنظومة األمنية

قال مرشح الدائرة الرابعة د.مبارك حمود الطشة إن الهاجس 
األمني لدى الناس هو هاجس كل مواطن، الفتا إلى أن قضايا 
املخدرات ومخالفي اإلقامة وكل املخالفات التي ابتليت بها البالد 

بحاجة إلى وقفة جادة.
وأضاف الطشة «من الضروري تعزيز املنظومة األمنية لضمان 
استمرار األمن واختيار قيادات أمنية مخلصة مبعايير وكفاءة 
عالية، مطالبا بتعديل التشريعات جتاه القضايا اخلطيرة من 
خالل تغليظ العقوبات. وأكد أن القضية األمنية هي أكبر حتد 

في املرحلة املقبلة لكي نكون شركاء في اإلصالح».
وفي شأن آخر، قال د.الطشة إنه رغم كل األزمات التي مرت 
بها الكويت إال أنها ما زالت بلد اخلير وبلد األمن واألمان، مؤكدا 

أن السبب في ذلك هو أن أهل هذا البلد متمسكون بشرع اهللا 
وبالعادات والتقاليد.

وأعرب عن فخره مبواقف الشعب الكويتي والقيادة السياسية، 
«ونرفع رؤوسنا ونفتخر بهذه املواقف الشرعية واألخالقية، 
وســأكون بإذن اهللا مدافعا عن إرثنا ورأســمالنا وهو الشرع 
والقيم من كل الظواهر السلبية وكل ما يزعزع ثوابتنا الشرعية.. 

فكلنا شركاء في اإلصالح».
وبخصــوص املنظومة التعليمية، قال الطشــة إن التعليم 
بالكويت في تدهور كبير ومستمر على الرغم من أنه صاحب 
النصيــب األكبــر في امليزانيــة العامة للدولة، مشــيرا إلى أن 

ميزانيته ملياران ونصف املليار دينار، ولكن دون جدوى.

وبني أن هذا امللف لم تكن له أهمية في السابق، والكل الحظ 
التخبط احلكومي والتجاهل النيابي في هذا الشأن، مشيرا إلى 
أنه من ضمن التناقضات أن ديوان اخلدمة يعلن عدم احلاجة 
إلى تخصصات معينة، وباملقابل جندها مفتوحة في اجلامعات 
اخلاصة، مستشهدا بتخصصات الطب التي حتتاج اليها الكويت، 

إال أن مجلس اجلامعات اخلاصة يرفضها.
وأضــاف أن الفاقــد التعليمي بعد جائحــة كورونا والذي 
يشكل خطرا على األبناء إلى اآلن لم تتم معاجلته بجدية، لذلك 
من الواجب علينا غربلة امللف التعليمي البدائي واســتحداث 
قوانني تدعم املنظومة التعليمية الواقعية، «فامللف التعليمي 

أولوية لدينا بإذن اهللا».

مرشح الدائرة الرابعة أكد ضرورة تعديل التشريعات جتاه قضايا األمن وتغليظ العقوبات على املخالفني

مبارك الطشة

نعرب عن فخرنا واعتزازنا مبواقف الشعب والقيادة السياسية جتاه القضايا الشرعية واألخالقية
سأكون مدافعًا عن رأسمالنا وهو الشرع والقيم من كل الظواهر السلبية وما يزعزع ثوابتنا الشرعية

فهد أبو شيبة: نقل تبعية القيروان إلى العاصمة 
بات مطلبًا رئيسيًا وعلى املسؤولني إصدار القرار

الدائــرة  طالــب مرشــح 
الثانيــة ملجلــس األمــة فهد 
صياح أبوشيبة بضرورة نقل 
تبعيــة منطقة القيروان إلى 
محافظة العاصمة، مبينا أن 
املنطقة حاليا تتبع محافظتني 
هي العاصمة واجلهراء إلجناز 
املعامالت اخلاصــة بأهاليها 
في الدوائر احلكومية، منوها 
بأنهم باتوا يعانون األمرين 
ويشق عليهم هذا التشتيت، 
ومؤكــدا أن نقل تبعيتها إلى 
محافظة العاصمة بات مطلبا 
رئيسيا لهم، وعلى املسؤولني 
النظر في هذا املطلب وسرعة 

محافظة واحدة حتى يرتاح 
األهالي.

وذكر أبوشيبة أنه يجب 
علــى املســؤولني النظر لهذا 
املوضوع نظــرة موضوعية 
وحقيقيــة يصاحبهــا قــرار 
فوري من شأنه نقل التبعية 
العاصمة،  الكاملة حملافظــة 
مشــيرا إلــى أنــه علــى ثقة 
كبيرة باملسؤولني الذين تهمهم 
مصلحة كل املواطنني وأن هذا 
املطلب سيلبى فورا من قبلهم، 
متمنيا أن يتم االستعجال في 
هذا املطلب ورسم االبتسامة 

على شفاه أهالي القيروان.

إصدار القرار الفوري بذلك.
أبــو شــيبة فــي  وقــال 
تصريــح صحافي، إن أهالي 
القيروان تنقسم معامالتهم 
بني محافظتــني، موضحا أن 
معامالت الصحــة والتربية 
تتبع محافظة العاصمة، بينما 
معامــالت الداخلية والبلدية 
واألوقــاف تتبــع محافظــة 
اجلهــراء، الفتــا إلــى أن هذا 
الشــتات من شــأنه أن يثقل 
عليهــم املراجعــات في حال 
كانت لديه أكثر من مراجعة 
حكوميــة، مشــددا علــى أن 
املراجعــات البد أن تكون في 

أكد أن إجناز معامالتهم في الدوائر احلكومية موزع على محافظتني

 فهد أبوشيبة

فالح السبيعي: سأقترح السماح 
للكويتيني باجلمع بني وظيفتني 

أكد مرشح الدائرة اخلامسة 
فالح السبيعي أنه من الضروري 
أن تتوافــق أفــكار وأولويــات 
املرشحني في برامجهم االنتخابية 
مع خطط وأعمال احلكومة، وذلك 
قبل دخولهم املجلس، الفتا إلى 
أن ذلــك ما يحتاج اليه املجلس 
من نواب مبتكرين وذوي خبرة 

باحتياجات املواطنني.
الســبيعي في  وقـــــال 
تصريح صحافي إنه حال 
وصوله إلى البرملان سوف 
يقوم بتقدمي اقتراح بقانون 
يقضي بالسماح للكويتيني 
بالعمــل فــي وظيفتــني، 
واقتراح بقانون آخر يقضي 
بضم مستشــفى جابر إلى 
محافظة مبارك الكبير، مبينا 
أنها قرارات إصالحية تخدم 

فالح السبيعياملواطنني.

املشروعات املنتجة واالهتمام 
بالزراعــة ودعــم املزارعني، 
وبناء اخلطط االستراتيجية 
الفاعلــة مــن خالل إنشــاء 
مركز إقليمي إلدارة األزمات 
والكوارث بالكويت ملواجهة 

أي حتديات مستقبلية.
وأوضــح الفــودري أن 
احلكومــة هــي املســؤولة 
عن خطط اإلصالح ويجب 
أن تكــون شــاملة ووفــق 
جــداول زمنيــة محــددة 
لتحقق األهــداف املرجوة 
منهــا، كمــا على الســلطة 
تــؤدي  أن  التشــريعية 
الوطنــي احلقيقي  دورها 
جتاه الكويت والشعب وأن 
يعملوا علــى حتقيق آمال 
وتطلعات الناس في حياة 
أفضل لهم ومستقبل أكثر 
إشراقا ألبنائهم وأن يكون 
التعاون بني السلطتني من 
أجل الكويت، مشيدا بدور 
املرأة الكويتية التي أثبتت 
جدارتهــا في جميع مواقع 
العمل ورسخت تضحياتها 
من أجل وطنها وأسرتها عبر 
التاريــخ، والبد من تعزيز 
دور املــرأة ومكانتهــا في 

املجتمع.
وشدد الفودري على دور 

الشباب في حتقيق النهضة 
احلقيقية فــي البالد كونهم 
أســاس العمل ويجب تقدمي 
األفضل لهم ومنحهم الفرص 
املناســبة إلثبــات وجودهم 
ومساعدتهم في خوض غمار 
العمل واحلياة بشــكل جيد 
وآمن بعيــدا عن املخاطرات 
واملغامرات ومسببات اإلحباط 
وإيجــاد فرص عمــل الئقة 
ومســتدمية لهم، كما علينا 
محاربة الظواهر السلبية في 
املجتمــع واالهتمام بتوعية 
األســرة واألبنــاء بالتربية 
املجتمعية السليمة، مطالبا 
في الوقت ذاته بوقفة جادة 
من اجلميع ملواجهة انتشار 
املخــدرات باعتبارهــا اآلفة 
األخطــر تهديــدا للمجتمــع 
والتهــاون فــي مواجهتهــا 
ســيدمر جيال من الشــباب 

ويهدم املجتمع ومكوناته.
الفــودري مــن  ومتنــى 
الناخبــني اختيــار األكفــأ 
واألصلح للوصول إلى قبة 
عبداهللا السالم، داعيا إياهم 
الكويت  لوضــع مســتقبل 
أمــام أعينهــم،  وأبنائهــم 
ولنشهد نهضة حقيقية في 
كل مــا نتمناه فــي كويتنا 

الغالية.

البــالد واحتياجاتها  موارد 
االقتصادية سواء االستهالكية 
وتشــجيع  الصناعيــة  أو 

خطــط التنمية والتي تؤثر 
سلبا على مستويات املعيشة 
للمواطنني، مع االســتعداد 

اجليد ملواجهة الغد ومخاطره 
من خــالل تعزيــز اخلطط 
التي تؤمن  االســتراتيجية 

القطــاع  فــي  والعاملــني 
اخلاص، ومواجهة التحديات 
املستقبلية التي قد تعترض 

فرص العمــل ألبناء وبنات 
الكويت عبر توطني الوظائف 
ودعــم أصحــاب املشــاريع 
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الشــعبي  العمــل  قاعــدة 
الكويتيني  وإشــراك جميع 
فــي مناطقهــم االنتخابيــة 
للتصويت وهذا األمر محمود 
أما الذي رفضناه في مرسوم 
الصوت الواحد فكان ممكنا 
أن يكون في تعديل النظام 
االنتخابــي بــإرادة منفردة 
بــدون االســتعانة بأهــل 
الشأن احلقيقي وهو املجلس 
التشريعي ومجلس األمة في 
حتديد شكل النظام االنتخابي 
الذي ستقوم عليه االنتخابات 
القادمة لكن تعديل الكشوف 
االنتخابيــة هــو محاولــة 
واضحة ومباشــرة لتعديل 
إجــراءات متــت بالتزويــر 
والتعديــل على كشــوفات 
انتخابيــة ومحاوالت كانت 
واضحة لالستيالء على إرادة 
أبناء الدولة والدوائر التي مت 

النقل لها.

ماذا عن احلكم الصادر عليك 
ودخولك السجن؟

٭ لنكــن واضحني أكثر أنا 
ليس لدي خصام شخصي 
مــع أحــد، خصومتي كانت 
وما زالت مع منظومة الفساد 
ســواء كنت مرشحا أو غير 
مرشــح نائــب أو خــارج 
البرملــان، خصومتي كانت 
وما زالت مع منظومة الفساد 
ومن ميثل منظمة الفساد ال 
يوجد لدي خصام شخصي 

مع أحد.

ما رأيك في مستوى 
احلريات في الكويت؟

٭ مــادام هنــاك اشــخاص 
يالحقون ويســجنون، فال 
تعتقــد ان هنــاك حريــات 
كافيــة في الكويــت، نتكلم 
اليــوم عن أن هناك أناســا 
مسجونني عن قضية اعتصام 
البــدون فــي تيمــاء لغاية 
اليــوم، مســتوى احلريات 
متراجع فــي الكويت لغاية 
اليــوم، مســتوى احلريات 
متدن في الكويت، والبد ان 
يتــم تعديل جميع القوانني 
املقيدة للحريات، وبالتحديد 
احلريات السياسية، استمرار 
مالحقــة الناس بنــاء على 
آرائهــم ومالحقتهــم فــي 
الســجن والقضايا هذا امر 

غير مقبول. 

والواقع ولكن اعتقد انها ال 
متلك ذات القوة التي كانت 
متلكها في الفترة املاضية. 

البعض ينتقد مراسيم 
الضرورة.. ولكن إصدار 

مرسوم ضرورة بالتصويت 
بالبطاقة املدنية كان محل 

إشادة من اجلميع. ألم يكن 
ذلك تناقضا في املواقف 

واملبادئ؟
٭ ال أبداً، فمرسوم الضرورة 
كإجــراء دســتوري متــاح 
لألميــر وحــق مــن حقوق 
األمير واســتخدامه بحسب 
املادة املذكورة في الدستور 
ولكن اعتراضنا على مرسوم 
الصــوت الواحــد لــم يكن 
اعتراضنــا كونه مرســوم 
ضرورة بحــد ذاته بل كان 
تدخــال منفردا فــي تعديل 
النظام االنتخابي، أما مرسوم 
الــذي  الضــرورة احلالــي 
نتحدث عنه فالبطاقة املدنية 
لتعديل الكشوف االنتخابية 
وجعــل التصويــت عبــر 
البطاقة املدنية هو تصحيح 
خلطأ كان موجودا ومحاولة 
واضحة ومباشرة لتوسيع 

ستنسحب ام ال؟ 
٭ طرح هذا الســؤال على 
أكثــر من مــرة ســواء في 
دواويــن أو فــي برامــج 
أنــا  ســابق  تلفزيونيــة 
أعتقد احلكم على الشــيء 
قد يكون مرتبطا في ظروفه 
بوقتها لــو كانت الظروف 
والظــروف  واملعلومــات 
احمليطــة باألمر هــي ذاتها 
التــي كانــت باالنتخابات 
التكميلية في مجلس ٢٠٢٠
كنت سأنسحب مرة أخرى 
تبقى املصلحة العامة أهم 
بكثير من املصلحة اخلاصة. 

مصطلح الدولة العميقة 
واقعي أم لالستهالك 

االنتخابي؟
نعم، كانت موجودة وكانت 
مؤثرة وكانت صاحبة القرار 
في الفتــرة املاضية وأعتقد 
أنه في الفترة احلالية هناك 
العميقة  انحســار للدولــة 
واعتقــد ان القــوه املتنفذة 
في الفتــرة املاضية لم تعد 
بذات القــوة ولكــن التزال 
موجودة في املشهد السياسي 
وموجودة على ارض امليدان 

لم تكن الظروف السياسية 
مناسبة، اتت الظروف بشكل 
جيــد في تكميليــة مجلس 
٢٠٢٠ عند الدائرة اخلامسة 
وترشــحت ولكن انسحبت 
حتت اطــار عام من تغليب 
املصلحة العامــة ومحاولة 
ارســال رســالة عن طريق 
ناخبي الدائرة اخلامسة وأتت 
هذه االنتخابــات انتخابات 

.٢٠٢٠

هل طلب منك االنسحاب من 
تكميلية ٢٠٢٠؟

٭ نعــم كانت زيارة مقدره 
وكرمي مــن أخ كرمي وعزيز 
وأحد رموز العمل السياسي 
احلالي فــي الكويت النائب 
الدائــرة  الســابق مرشــح 
الرابعــة شــعيب املويزري 
التقدير واالحترام،  فله كل 
وأعتقد قدم كثير من العمل 
السياســي والوطنــي فــي 
الكويت الذي يؤهله ان يكون 
رجال له كلمة مسموعة عندي 
وعند آخريــن وعند الكثير 

من الشعب الكويتي.

لو عاد بك الزمن هل 

أدبي وأخالقي بالنسبة لي 
فال يجوز ان اقود حملة مع 
آخرين إلنهــاء املقاطعة ثم 

أقوم بالترشح االنتخابي.

معنى ذلك أنك دعوت إلنهاء 
املقاطعة؟ 

٭ أنا من اكثر الناس الذين 
دعوا إلنهاء هــذه املقاطعة 
واملشاركة في مجلس ٢٠١٦

يعني هذه بحد ذاتها اسلوبا 
لالحتجــاج علــى مرســوم 
الضرورة ومرسوم الصوت 
الواحد فإذا كان هذا االسلوب 
او هذه الطريقة لم تعد جتدي 
نفعا او كانت تكلفتها اكثر 
مــن فائدتهــا فليــس هناك 
ضرر لالنتقال ألسلوب آخر 
والتعامل مع الواقع السياسي 
بتعاون يتناسب مع املرحلة 
ومع ظروف املرحلة لذلك كان 
هنــاك التزام ادبي واخالقي 
بأنه ال يجوز أن تدعو الناس 
للمقاطعة واملشاركة ثم تقوم 
انت باملشاركة باالنتخابات 
وكأنك تدعو الى شيء خاص 
بــك أنــت وهذا االمــر الذي 
جعلني أعــزف عن النزول 
والترشح عام ٢٠١٦ و٢٠٢٠

حوار: محمد الدشيش

مرشح الدائرة اخلامسة سعود العصفور

سعود العصفور: ضرورة تعديل جميع 
القوانني املقيدة للحريات في البالد 

ومن ضمنها «اجلرائم اإللكترونية»

مرشح الدائرة اخلامسة أكد عدم وجود خصومة شخصية مع أحد وخصومته مع منظومة الفساد

أكد مرشح الدائرة اخلامسة سعود عبدالعزيز العصفور أنه ليست لديه خصومة شخصية مع أحد إمنا خصومته كانت ومازالت 
مع منظومة الفساد، مطالبا بتعديل جميع القوانني املقيدة للحريات. وأوضح في لقاء صحافي «أنا منخرط في العمل السياسي 

منذ ٢٠٠٦ سواء ناشط سياسي أو من خالل السوشيال ميديا، مضيفا أن عمل النائب الواحد منفردا داخل مجلس األمة 
لم يحدث فارقا بسبب الدولة العميقة املتمكنة». وتابع «املقاطعة السلبية دون حراك ميداني أدت إلى إقرار قوانني مقيدة 

للحريات مثل قانون املسيء والبصمة الوراثية واجلرائم اإللكترونية»، مؤكدا «قوانني مجلس ٢٠١٣ ساهمت في تعقيد العمل 
السياسي وفرضت املزيد من القيود على احلريات، وقدنا حملة قوية إلنهاء املقاطعة العتقادنا أنه لو لم نتمكن من اإلصالح 
فعلى األقل نقلل اخلسائر الشعبية بتعديل القوانني». وبني أنه عزف عن انتخابات ٢٠١٦ و٢٠٢٠ «ألنني كنت أدعو الناس 

للمقاطعة وبعد ذلك دعوت للمشاركة فكان من األدب واألخالق أال أشارك، وانسحبت من «تكميلية» ٢٠٢٠ حتت إطار تغليب 
املصلحة العامة للبالد». وذكر أن «مرسوم الضرورة كإجراء دستوري هو حق متاح لألمير واستخدامه يكون وفق املادة املذكورة 

في الدستور، واعتراضنا على مرسوم الصوت الواحد كونه يعتبر تدخال فرديا في أعمال السلطة التشريعية لتعديل النظام 
االنتخابي، وإلى تفاصيل اللقاء:

أنا منخرط في العمل السياسي

 منذ ٢٠٠٦ سواء ناشط سياسي

 أو من خالل «السوشيال ميديا»

عمل النائب الواحد منفردًا داخل

 مجلس األمة لم يحدث فارقًا 

بسبب الدولة العميقة املتمكنة 

املقاطعة السلبية دون حراك ميداني

 أدت إلى إقرار قوانني مقيدة للحريات

 مثل قانون املسيء والبصمة الوراثية 

واجلرائم اإللكترونية

قوانني مجلس ٢٠١٣ ساهمت

 في تعقيد العمل السياسي وفرضت

 املزيد من القيود على احلريات

قدنا حملة قوية إلنهاء املقاطعة 

العتقادنا أنه لو لم نتمكن من اإلصالح 

فعلى األقل نقلل اخلسائر الشعبية 

بتعديل القوانني

عزفت عن انتخابات ٢٠١٦ و٢٠٢٠

ألنني كنت أدعو الناس للمقاطعة 

وبعد ذلك دعوت للمشاركة فكان

 من األدب واألخالق أال أشارك

انسحبت من «تكميلية» ٢٠٢٠ حتت

 إطار تغليب املصلحة العامة للبالد

مرسوم الضرورة كإجراء دستوري 

هو حق متاح لألمير واستخدامه يكون

 وفق املادة املذكورة في الدستور

ما سبب خوضك االنتخابات 
احلالية وملاذا شاركت فيها؟

٭ أنا في العمل السياســي 
منذ عام ٢٠٠٦ حتى هذا اليوم 
سواء كنت ناشطا سياسيا أو 
إعالميا أو بالسوشيال ميديا 
أيضا وقبل الفترة ٢٠١٦ كانت 
فتــرة دور النائــب الواحد 
داخل املجلس لم يســتطع 
الفــارق، فالدولــة  إحــداث 
العميقة كانــت متمكنة في 
املجلس، وبعد ٢٠١٢ املبطل 
األول دخلنا في فترة املقاطعة 
وبعد ذلــك مجلس الصوت 
الواحــد، وقدنــا حملــة في 
هــذا الوقت ألن املقاطعة لم 
تؤد دورها وكانت سلبية، 
ألنهــا بدون حــراك ميداني 
واجللــوس فــي البيت هذا 

أمر لم يؤد إلى نتيجة.

ملاذا وصفت املقاطعة آنذاك 
بالسلبية؟

٭ ألنــه باملقاطعــة جــاء 
مجلس ٢٠١٣ وهو من اكثر 
املجالــس البرملانيــة التــي 
أقرت قوانني أساءت للواقع 
الكويــت  فــي  السياســي 
ومن ضمنه قانون املســيء 
الوراثية  البصمــة  وقانون 
ومنها قوانني كثيرة أدت الى 
تعقيد العمل السياسي في 
الكويــت واملزيد من القيود 
على احلريات ومن ضمنها 
قانون اجلرائم اإللكترونية، 
فقدنــا حملة في ذاك الوقت 
قوية إلنهاء املقاطعة نعتقد 
بأنه حتى لو لم يكن اإلصالح 
من الداخل ممكننا لكن كان 
باإلمكان ان نحد على األقل 
من اخلســائر الشعبية من 
داخل البرملان وهذا بالضبط 
ما حصل يعني ملا شاركنا في 
مجلس ٢٠١٦ كقوة معارضة 
وقوه إصالحية بدأنا باحلد 
من بعض التشريعات السيئة 
واســتطعنا ان نقلــل مــن 
القوانني التي تســتطيع ان 
تقود على املضايقة للكثير 

من الناس.

هل وجود نواب إصالحيني 
أفضل من عدم وجودهم 

داخل البرملان؟
٭ نعــم أفضــل مــن عــدم 
وجودهم ولكن في انتخابات 
عــام ٢٠١٦ كان هناك التزام 

السيرة الذاتية ملرشح الدائرة 
اخلامسة سعود العصفور

سعود عبدالعزيز العصفور 
٭ حاصل على بكالوريوس الهندسة امليكانيكية نيويورك 

- الواليات املتحدة األميركية ١٩٩٧.
٭ ماجستير الهندسة امليكانيكية أوهايو الواليات املتحدة 

األميركية ١٩٩٨.
٭ كبير مهندسني اختصاصيني في وزارة األشغال العامة 

من عام ١٩٩٨ - ٢٠١٩
٭ مالك وناشــر جريدة ســبر اإللكترونيــة من عام ٢٠١١

حتى اآلن.
٭ مؤسس موقع الشبكة الوطنية الكويتية من عام ٢٠٠٦-

.٢٠١٢
٭ رئيس فريق اإلعداد في عدد من البرامج السياسية في 

قناة الراي وقناة اليوم من عام من ٢٠٠٨-٢٠١٤.
٭ كاتب في عدد من الصحف الكويتية واخلليجية.

٭ عضو جمعيه املهندســني الكويتيــة وعضو اجلمعية 
.(ASMA) األميركية للمهندسني امليكانيكيني

٭ عضو مؤسس في جمعية قلب األطفال اخليرية.
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الشــاب فــي هــذا العمــر 
ولنعــط الشــاب الفرص 
والصالحيات وسوف ترى 
اإلبداعات من فئة الشباب 
ولنــا جتــارب عديدة مع 

الشباب وهم أكفاء.

وماذا عن تدهور اخلدمات 
الصحية؟

٭ امللف الصحي واخلدمات 
الصحية متدهورة ومتأخرة 
إلــى  احلكومــة  وجلــأت 
بطاقــة عافية وأكثر الذين 
اســتفادوا هــي شــركات 
التأمــني وهــذه اخلدمــة 
أصبحــت فاشــلة وتؤرق 
املتقاعدين وكان املفروض 
وجود ٥ مستشــفيات في 
مختلف احملافظات وتكون 
هذه املستشــفيات خاصة 
باملتقاعدين وتأتي بكوادر 
محلية وخارجية إلدارة هذه 
املستشفيات، فلماذا ال تكون 
لدينا مستشــفيات عاملية 
داخل الكويت ويكون مثلما 
أصبحت اإلمارات تستقبل 

مرضانا لعالجهم. 

هل تؤيد النهج الذي جاء 
به رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف 

األحمد الصباح؟
٭ رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح أتى بنهج 
جديد واليوم تغير النهج 
وخرج من عباءة احلكومة 
السابقة وخرج من عباءة 
الســابقني  الرئيســني 
وعباءته اجلديــدة ورقة 
جديــدة تقــدم كتعــاون 
واليوم نفــس جديد نراه 
من رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمــد الصبــاح ومنهــا 
محاربة الفساد والفرعيات 
وشراء األصوات وإيقاف 
العالج السياحي ولكن ما 
راح نعطيه صك براءة نبي 
االســتمرار في هذا النهج 
وســيكون هنــاك تعاون 
مع الرئيــس متى ما كان 
العمل جادا والنهج سليما 
ونريد برنامج عمل واقعيا 
وصريحا وينفذ على أمر 
الواقــع وهنا يأتــي دور 
التشــريع،  النــواب فــي 
متى مــا كانــت احلكومة 
تريــد اإلصــالح، وعلنية 
التصويــت فــي منصــب 
رئاسة مجلس األمة أصبح 
أمرا مطلوبــا وملحا، وما 
املانــع في تعديل الالئحة 
الداخلية ليكون الصوت 

علنيا.
الســابق  النائب  وأشــكر 
د.عبد الكرمي الكندري الذي 
طالــب بهذا األمــر وهناك 
نواب شرفاء أثني عليهم 
مثل أحمد السعدون وعبد 
الكنــدري وأمتنى  الكرمي 
جناحهــم وأمتنــى جناح 
أحمد الســعدون لرئاسة 
املجلس وامتنى أن يكون 
هنــاك عفــو عــن جميع 
املهجرين وأن يكونوا في 
كنف بلدهــم وال مانع أن 
يتم العفو عن أبناء الوطن 
املهجريــن، منهــم أبنــاء 
االسرة وشباب مواطنون 
وليتم فتح صفحة جديدة 
وحتى الذين يهاجمونني 

أمتنى عودتهم.

متوافرة وفق املباح، فدول 
اخلليــج بها أماكن كثيرة 
للشباب ولكن في الكويت 
الدولة لم تدعم الشــباب 
والشباب يقول البحر والبر 
سكروها علينا ونذهب الي 
املجمعات، هل هذا مقبول 
ان يتم جتاهل فئة الشباب؟ 
واليوم الشباب محبطون 
جدا حينمــا يذهبون إلى 

نواب املعامالت.

هل لديك حلول ملعاجلة 
قضية التوظيف والبطالة؟

٭ انتظار الدور للوظائف 
أمر أرهق الشباب وحتى 
الوظائــف دون مســتوى 
الطمــوح ويجــب متكني 
الشباب من املناصب وضخ 
الدماء اجلديدة ملاذا نفس 
االســماء هي التي تتكرر، 
وليس طعنــا فيهم ولكن 
شــبابا وصلــت  هنــاك 
أعمارهم إلى ٤٠ سنة وال 
يستطيون خدمة بالدهم 
مــن خالل مكان إشــرافي 
واملبــدع يواجــه احباطا 
كبيرا بســبب التعيينات 
املناصب  أو  الباراشوتية 
الدائمــة املقصــورة على 
أنــاس معينني للشــباب 
الطموح وليس لدي مانع 
بالتوقيــع على أي وثيقة 

تدعم الشباب.

حكومة رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح هل 
مطلوب منها شيء خاص 

بالشباب؟
٭ أطالــب رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نــواف األحمــد الصبــاح 
رئيــس مجلس الــوزراء 
باختيــار وزراء شــباب 
بالشــباب  واالهتمــام 
حتى نبعث فيهم حماس 

ذلك، كان املفترض أن يكون 
هناك تشــجيع على هذه 
الوثيقة، وهــذا هو ديننا 
اإلسالمي وعلينا احترام 
الدين، واملرأة تعرف أننا 
لســنا ضد املرأة، واليوم 
نحن ندعم املرأة في مكانها 
املناسب، وليس لدينا مانع 
من ممارسة املرأة الرياضة 
وهوايتها، ولكن في اماكنها 
املناســبة وأنا مــع العدل 

للمرأة وليس املساواة.

ماذا حتمل من ضمن 
برنامجك االنتخابي 

لشريحة الشباب؟
٭ اليــوم أطــرح نفســي 
أمثــل شــريحة  كشــاب 
الشباب وهو بعد أن ينهي 
الثانوية يحتاج إلى تعليم 
مميــز، وقضايا الشــباب 
الرئيسية مهملة والتعليم 
اليــوم لألســف مســيس 
وكل وزيــر يغيــر علــى 
مزاجه واليوم ليس فقط 
التعليم ووسائل الترفيه 
للشــباب يجب أن تكون 

بســبب احلريات، ويجب 
ان يكــون هنــاك قانــون 
نحترمــه، ووثيقــة القيم 
أنــا وقعــت عليهــا نعــم 
االنتخابــي  وبرنامجــي 
ليــس فقط وثيقــة القيم 
وهــي وثيقــة إصالحية، 
وخصوصا إذا كانت تعالج 
القيم أين هي املشكلة في 
التوقيع عليهــا؟ واليوم 
الليبراليــون ال يريــدون 
هــذه الوثيقة ويهاجمون 
أصحــاب الوثيقة، وأنا ال 
أرى فيها أي شيء، واملادة 
٩ من الدستور تنص على 
أن األسرة أساس املجتمع 
قوامهــا الديــن واألخالق 
الوطــن، واملــادة  وحــب 
العاشرة من الدستور اليوم 
الوثيقة أتت مفصلة للمادة 

٩ و١٠ من الدستور.

يعني البعض يقول انكم 
تركتم الصحة واإلسكان 

والتعليم وغيرها وذهبتم 
إلى الوثيقة؟

٭ أســتغرب ممــن يقول 

لو عرضت عليك الوزارة 
سوف تقبل بها؟

٭ أنا أحبذ العمل النيابي 
وال أرى نفسي مع العمل 
الــوزاري، واليــوم أغلب 
الثالثــة  الدائــرة  أهالــي 
يطالبونني بأال أكون وزيرا 
ولن أكون وزيــرا حينما 
طالبوني أهالــي الدائرة، 
وعنــدي طموحات كثيره 
فــي العمــل النيابي على 
أن احققهــا، وشــخصيا 
أرى نفســي في التشريع 

والرقابة.

هناك من يقول إن 
التيارات اإلسالمية ينبغي 

أن تعكف على الدعوة 
والدين وأن تبتعد عن 

العمل السياسي.. ما قولك 
في ذلك؟

٭ إن طموح الفريق اآلخر 
أن يكــون تواجد التجمع 
السلفي فقط في املساجد 
والدعوة الى الدين فقط، 
ولكن اليوم لديك رســالة 
كبيــرة يجــب ان تصــل، 
وتصل عن طريق مجلس 
األمة، ولدينا أمور شرعية 
تتطلب تواجد االسالميني 
البرملــان والبعض  داخل 
يرفض وجود االسالميني 
داخــل املجلــس، وهنــاك 
الكثير ممــن حاولوا منع 
األذان واحلجــاب وأمورا 
كثيرة، وتخيل ان نبتعد 
عــن املشــهد السياســي 
سيأتي من يقول لنا أنتم 
سلمتموهم األمور، واليوم 
نحن لســنا ضد احلريات 
ولكــن تنتهــي احلريات 
حينمــا تطــال حريــات 
اآلخرين، واستخدم حريتك 
بحيــث ال تضر اآلخرين، 
واحلرية املطلقة مفســدة 
عــدم  ويجــب  مطلقــة، 
التعــدي علــى اآلخريــن 

أعده للنشر: ماضي الهاجري

مرشح الدائرة الثالثة حمد العبيد

حمد العبيد: إذا غيرت احلكومة 
نهجها اإلصالحي فسأقف

 ضدها وسأكون نائبًا شرسًا

ً مرشح الدائرة الثالثة أكد أنه ليس مدعوماً من أحد بل ميثل التيار السلفي وأهل الكويت جميعا

قال مرشح الدائرة الثالثة حمد العبيد إنه ليس مدعوما من أحد بل ميثل التيار السلفي وأهل الكويت جميعا، مشددا على أنه إذا 
غيرت احلكومة نهجها اإلصالحي سوف يقف ضدها وسيكون نائبا شرسا. وأضاف العبيد في لقاء صحافي «من يحمل نفسا إصالحيا 
صدقني الكل سوف يتفق معه سواء كان ليبراليا او سلفيا، ونتفق مع كل ما هو إصالحي ولكن إذا رأينا احلكومة تخطئ سنعارضها». 
وأكد العبيد أن إحالة املسؤولني الفاسدين للتقاعد غير كافية بل يجب إحالتهم للنيابة واسترداد األموال العامة منهم، وأنه يرى 

نفسه مشرعا ومراقبا وإذا عرض عليه العمل الوزاري سيرفضه، وطموح البعض أن يكون التجمع السلفي متواجدا فقط في املساجد 
والدعوة الى الدين فقط، بل لدينا رسالة كبيرة يجب أن تصل عن طريق مجلس األمة فلدينا أمور شرعية تتطلب تواجد اإلسالميني 

داخل البرملان، ولسنا ضد احلريات ولكن تنتهي احلريات حينما تطال حريات اآلخرين واحلرية املطلقة مفسدة مطلقة. وقال 
«وقعت على وثيقة القيم ألنها توافق الشريعة اإلسالمية وعاداتنا وتقاليدنا والدستور الكويتي، ولسنا ضد املرأة وال مانع لدينا من 

ممارستها الرياضة ولكن في أماكنها املناسبة وأنا مع العدل للمرأة وليس املساواة، واحلكومة جتاهلت شريحة الشباب وأغلقت 
عليهم كافة أبواب ووسائل الترفيه.. فضال عن معاناتهم لدى نواب املعامالت، فيجب متكني الشباب من املناصب وضخ الدماء 

اجلديدة في املناصب القيادية وفتح مجاالت اإلبداع أمامهم»، وإلى تفاصيل اللقاء:

من يحمل نفسًا إصالحيًا الكل سيتفق
 معه سواء كان ليبراليًا أو سلفيًا

نتفق مع كل ما هو إصالحي ولكن
 إذا رأينا احلكومة تخطئ سنعارضها

أرى نفسي مشّرعًا ومراقبًا وإذا ُعرض
علّي العمل الوزاري سأرفضه

طموح البعض أن يكون التجمع السلفي 
متواجدًا فقط في املساجد والدعوة

 إلى الدين فقط 

لدينا رسالة كبيرة يجب أن تصل 
عن طريق مجلس األمة فلدينا أمور شرعية 

تتطلب تواجد اإلسالميني داخل البرملان

وّقعت على وثيقة القيم ألنها توافق
 الشريعة اإلسالمية وعاداتنا وتقاليدنا 

والدستور الكويتي

لسنا ضد املرأة وال مانع لدينا من ممارستها 
الرياضة ولكن في أماكنها املناسبة 

وأنا مع العدل للمرأة وليس املساواة

احلكومة جتاهلت شريحة الشباب وأغلقت 
عليهم جميع األبواب ووسائل الترفيه.. 

فضًال عن معاناتهم لدى نواب املعامالت

يجب متكني الشباب من املناصب 
وضخ الدماء اجلديدة في املناصب القيادية 

وفتح مجاالت اإلبداع أمامهم

اخلدمات الصحية متدهورة وشركات 
التأمني أكثر املستفيدين من بطاقة 

عافية وخدماتها أصبحت فاشلة وتؤرق 
املتقاعدين

هل تخوض االنتخابات 
مدعوما من أشخاص؟ 

٭ لست مدعوما من أحد 
بل أنا ممثل ومرشــح عن 
التيار السلفي وأمثل أهل 
الكويــت جميعــا ونؤمن 
مع التيار السلفي بأفكار 
معينــة وتبنــي القضايا 
الشرعية ومحاربة الفساد 
وهذه املبادئ أنطلق منها 
والتمثيل ليس فقط ألبناء 
دائرتي بــل ألهل الكويت 
جميعا، وال أأمتر بأمر أحد 
وهنــاك اختــالف بالرأي 
وهذا طبيعي جدا بالنهاية 

واألهم مصلحة الكويت.

هل النجاح مقصور 
على تيار بعينه أو قبيلة 
بعينها.. وما معايير الثقة 
التي يحتاجها الناخبون؟

٭ من يحمل نفسا إصالحيا 
صدقني الكل سوف يتفق 
معه سواء كان ليبراليا او 
ســلفيا وعملية الرتويت 
لبعــض التغريــدات فــي 
إصالحيــة  مواضيــع 
الطبيعي سوف يسوون لك 
رتويت، كانت لدي الرغبة 
في العمل السياســي كي 
اكتســب خبرة سياســية 
وأعمل عن قــرب واليوم 
غالبيــة املعارضــة كانوا 
يعملون عند مكاتب النواب 
وأيضــا العكــس البعض 
نــرى والده نائبا ســابقا 
ومهادنــا حكوميــا ولكن 

ابنه معارض.

ما املطلوب من املرشح 
اليوم؟

٭ مطلوب منــي أن أقدم 
رؤيــة واضحــة ورؤيــة 
فيها اإلصالح، وان شــاء 
اهللا نكون عند حسن الظن 
مــع من ســيثق بي، وهللا 
احلمــد اصبح لي تواصل 
كبير مع أبناء الدائرة من 
خالل االنتخابات املاضية 
التــي ســبق أن خضتها، 
واليــوم أنــا اختلــف مع 
مسمى معارض او حكومي، 
مصطلــح  مــع  واتفــق 
إصالحــي الــذي يعارض 
متــى ما كانــت املعارضة 
صحيحــة ويتعاون متى 
ما كان الشــيء صحيحا، 
ولكــن اذا رأينا احلكومة 
ســنعارضها  تخطــئ 
ونعارضها بشــدة ايضا، 
واليوم الدستور أتاح كل 
شــيء للنائب واحملاسبة 
مطلوبة اذا كان هناك خطأ، 
واليــوم املرحلــة تتطلب 
تعاونا ملا نراه من أشياء 
جميلة تقدمها احلكومة في 
محاربة الفساد، ولكن إذا 
غيرت نهجهــا بكل تأكيد 
سوف نقف ضدها وسأكون 

نائبا شرسا حينها.

هل اإلحالة للتقاعد كافية 
حملاسبة املسؤولني 

الفاسدين؟
٭ اإلحالــة للتقاعــــــــد 
للفاســدين ليست كافية، 
بــل يجــب محاســبتهم 
وإحالتهم للنيابة، وطبعا 
هناك قيادات ثبت عليهم 
الفساد ويجب محاسبتهم 
واسترداد األموال، ويجب 
أخــذ اجلــزاء ســواء كان 
شيخا او تاجرا أو مواطنا.

إحالة املسؤولني الفاسدين للتقاعد غير كافية بل يجب إحالتهم للنيابة واسترداد األموال العامة منهم
محاربة الفساد والفرعيات وشراء األصوات وإيقاف العالج السياحي إجراءات إصالحية جيدة
لسنا ضد احلريات ولكن تنتهي احلريات حينما تطال حريات اآلخرين واحلرية املطلقة مفسدة مطلقة
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وأنا اليــوم متفائل ولكن 
يجــب علينــا أن نراقــب 
بطريقــة صحيحة، ومن 
الضــروري أن يكون أول 
القادمة  اختيار للحكومة 
تكون حكومة رجال دولة 
وبرنامج عمل واضح قابل 

للتنفيذ.
لنــا يقولــون  ال يأتــون 
حكومة شعبية ويختارون 
بعــد ذلك نــواب خدمات، 
كيف يكون هذا األمر؟ ماني 
قادر افهمها إلى اليوم، نحن 
واضحون يجــب اختيار 
مناذج ناجحــة مثل العم 

مشاري العنجري.
واحلكومة القادمة حتتاج 
رســائل واضحــة وكلنــا 
مؤمنون أن الصوت الواحد 
ساعد على الفساد واإلفساد 
واليوم هذه فرصة ال تخلي 
الناس تتكسب أعلن وبني 
للناس أنك تضع يدك بيد 
أعضاء مجلس األمة ومن 
ينجح بتعديل هذا النظام.
االســتجواب  ومشــكلة 
املزمع تقدميه بعد رحيل 
الرئيســني، يجــب علينا 
تعديــل الالئحة الداخلية 
للمجلس حتى ال يتكرر هذا 
األمر، وفي حال وصولي 
ملجلس األمة أرى ضرورة 
تعديــل النظام االنتخابي 
وتعديــل املــادة ١٣٥ مــن 
الداخلية ملجلس  الالئحة 

األمة.

التوجه احلكومي اجلديد 
باالستعجال بالقوانني 

لإلسكان وغيرها، هل ترى 
هناك خطة وتوجه واضح؟

٭ اإلســكان قضيــة جدا 
كبيرة واحللول إما خطأ 
أو ليــس هنــاك إرادة أو 
إدارة مــن الدولــة، ومن 
قبــل كنــا نقــول يجــب 
حترير األراضي، واليوم 
هناك أراض محررة ولدينا 
التســليف  مشــكلة بنك 
والبنية التحتية واملطور 
العقــاري، هــذه الدولــة 
يجب أن تغير فلســفتها 
باإلسكان والعقار بشكل 
كبيــر، واملفترض يكون 
عندنــا هيئــة األراضــي 
والعقارات أسوه بالدول 
املجاورة وهذه الهيئة حتى 
يكــون مركزية بالتعامل 
هذه القضايــا وال يوجد 
لدينا مالك وال نعرف ماذا 
متلك الدولة من عقارات 
وأراضــي ونحتاج إرادة 

وإدارة.

هناك أكثر من جهة رقابية 
وعلى الرغم من ذلك يوجد 

هناك فساد؟
٭ لسبب من يتعني على 
هــذه الهيئات، ومن يعني 
هو من يراقب وهنا يكمن 

اخللل.

في اخلتام كلمتك 
األخيرة؟

٭ أمتنى ممــن يصل من 
النواب املصلحني ضرورة 
تعديــل النظام االنتخابي 
وتعديل الالئحة الداخلية 
ملجلس األمــة نريد الرأي 
حلــل  يتحــرك  العــام 
القضية في أســرع وقت، 
واالنتخابــات نزيهة وإن 

شاء اهللا تكمل نزيهة.

الكالم بهذا العمل الفردي 
إذا أتاكم عزام العميم أو أي 
مرشح وحتدث عن برنامج 
انتخابي كامل ال تصدقونه 
ال نستطيع بعمل فردي.. 

نعم هناك أفكار ورؤى.

ماذا عن انتخابات رئاسة 
مجلس األمة؟

«املنبــر  فــي  نحــن  ٭ 
الدميوقراطي» لنا معايير، 
مــن يؤمــن بالدســتور 
والالئحــة الداخلية نحن 
معه، ومن يؤمن بتوزيع 
االقتراحــات واملشــاريع 
للجــان املجلس بناء على 
أولويــات حقيقيــة نحن 
معه، ومن يعكس ويكون 
حال لسان أعضاء مجلس 
األمة بطريقــة صحيحة، 
ومــن يكــون نــد الند مع 
السلطة التنفيذية هذا نحن 
صوتنا معه رسميا ومن 
غير أي صفقة وال شيء، 
وسأعلن مبكرا سنقف مع 
من، وهناك شخص واحد 
حتى اليوم وهو العم أحمد 
السعدون من أعلن رسميا 
أنــه يخــوض انتخابــات 
الرئاسة، وباعتقادي انها 
ســتكون بالتزكيــة وهو 
رجــل لــه تاريــخ وإرث 
واعتقــد لن تكــون هناك 
انتخابــات وهــذا حتليل 

شخصي.

ما رأيك في احلكومة 
اجلديدة؟

٭ الكويــت كلها متفائلة 
مع احلكومة اجلديدة ألنها 
حاربت الفرعيات وسدت 
الباب على نواب اخلدمات 
وفتحوا قنــوات تواصل 
مباشــرة بــني املواطــن 
واجلهات احلكومية، وهذه 
األمور اإلصالحية لم نرها 
مــن قبــل، وهنــاك نفس 
إصالحي، ونحن قادمون 
على عهد إصالحي جديد.

عدم تدخل احلكومة 
باالنتخابات، أال تعتقد أن 
هذه رسالة مباشرة ألبناء 

األسرة بعدم التدخل؟
٭ وهل تعتقد أنه ال يوجد 
تدخل اآلن؟ ال واهللا نرى 
أن هناك تدخال، ولم أرى 
املال السياسي ولكن نرى 
تدخــل أقطاب، فــي يوم 
أعلنت خوضي لالنتخابات 
هناك طرف ميثل الشيوخ 
مت ضربي من اليوم األول 
مــن أطــراف تابعــة لهم، 
واليــوم الثاني مت ضربي 
من طــرف ميثل دولة في 
اوروبا وهذه حقيقة.. ولكن 
ال أفهــم ملاذا يضربونني، 
هــم مختلفون من عشــر 
ســنوات ولكــن يتفقون 
علــى ضربي، ورســالتي 
لهم بأننــي أتبع قواعدي 
الدميوقراطي»  و«املنبــر 
و«التيار الوطني» وطول 
عمرنا ما انحســبنا على 
طــرف وصوتنا عال بكل 
أدب واحترام وتقديرهم وال 
راح نخاف من السوشيال 
ميديا، وقلنا لهم وأوصلنا 
الرسالة اننا لن نخاف وال 

نتغير.
ونحن نعمل بإرث اخلطيب 
والنيبــاري  والقطامــي 
واملنيس والنفيسي واملال، 
وهذا اإلرث لم يحسب يوما 
ما علــى شــيخ أو تاجر، 
الدميوقراطي»  و«املنبــر 
منذ عــام ١٩٦٤ إلى اليوم 
لم يعمل صفقة سياسية أو 
صفقة لنائب رئيس مجلس 
األمــة أو صفقــة من أجل 
وزارة أو صفقــة جتارية 
من أجل طرح ثقة، وقرصة 

األذن ما تفيد معنا.

ماذا عن برنامجك 
االنتخابي؟

٭ أكون صادقا معاك وكل 
ديوانية اروح لها أقول هذا 

٭ تشكيل وزير الداخلية 
جلنــة حتقيــق وصدور 
نتائج اللجنة بوجود عدد 
من املزورين أرى أن ذلك 
يستوفي شروط مراسيم 
تغيــر  ومــا  الضــرورة 
عندنا أن أول مرة بتاريخ 
الكويت احلديث السياسي 
في الدائرة الثالثة نعتقد 
اليــوم متثيــل للناخبني 
صحيحا، وفي السابق نرى 
أشباحا وناخبني وال نعرف 
تواجدهم في املنطقة وكان 
التمثيل غير صحيح وغير 
حقيقــي وال يعكس رؤية 
الدائرة الثالثة، وما يجري 
اآلن انعــكاس لطموحات 
الدائرة  وآمــال وطلبــات 

الثالثة.

متفائل من احلكومة 
املقبل؟

٭ هنــاك فترة زمنية في 
احلالة السياسية اجلديدة 
وأصنفها ما قبل اخلطاب 
وأثناء اخلطــاب وما بعد 
اخلطاب، واخلطاب رائع 
وتقدمــي ودميوقراطــي، 
وخطاب فــي احلقيقة لم 
أتوقع أن أسمع ما ورد به 
من مضامني، ففيه مت انتقاد 
ثالث جهات بهذا اخلطاب 
اجلهة األولى هي احلكومة 
ومن خالل الـ ١٠ ســنوات 
األخيــرة كنــا نشــتكي 
الشــكوى نفســها، وأتى 
اخلطاب وقال هذه احلكومة 
لديها السقطة الفالنية ولم 
تنجــز ولم تعمــل، وأتى 
اخلطاب وانتقد الســلطة 
التشــريعية، وقال هؤالء 
األعضاء لــم يلتفتوا إلى 
وانشــغلوا  التشــريع 
باخلالفات الشخصية وكان 
الطابع الشخصي أكثر من 
الطابع التشريعي، وانتقد 
بلطــف نحــن الناخبــني 
ودعانا لالختيــار األمثل 

ملرشحني.

القوائم املتنوعة ستحظى 
بأعلى نسبة من األصوات 
والقائمة ستكون حريصة 
علــى اختيــار األفضــل 

واألجدر.
والقوائم النسبية ستكون 
حريصة على االنســجام 
والعمل اجلماعي واملكانة 
العمــل  علــى  والقــدرة 
اجلماعــي، ونحن نحاول 
تالفــي مشــكلة جتربــة 
العمل الفردي في الكويت، 
والكل يتحدث عن الكثير 
مــن البرامــج فــي فتــرة 
االنتخابــات، وهــو فــي 
النهاية فرد، وعندما يصل 
املجلــس كل هذا يختفي، 
وال يســتطيع تقدمي أكثر 
من تقدمي اقتراح أما العمل 
اجلماعــي فبإمكانك عمل 

الكثير.

ما رأيك في مجلس ٢٠٢٠، 
كيف ترى أداءه؟

«املنبــر  أنــا عضــو  ٭ 
ولــدي  الدميقراطــي» 
أسس أحتدث عنها، وأول 
خــط أحمر بالنســبة لي 
هــي الدســتور والقوانني 
وتأجيــل االســتجوابات 
املزمع تقدميها بالنســبة 
«املنبــر  ولتيــاري  لــي 
الدميقراطــي» نعتبر هذا 
جرميــة دســتورية ومن 
الدستورية  أكبر اجلرائم 
بعد تعليق الدســتور في 
الكويــت، ومن قــام بهذه 
اجلرميــة أي كان هذا في 
نقطــة حمــراء عليه بناء 
على أســس وإرث «املنبر 
الدميقراطي»، وقضية طرح 
الثقة قبل ســماع مرافعة 
الوزير نعتقد أنها خطأ من 
األخطاء السياسية ولكن 
ليست بقدر جرمية املزمع 

وإسقاط املجلس إجناز.

ما رأيك مبرسوم البطاقة 
املدنية؟

أعده للنشر: سلطان العبدان

مرشح الدائرة الثالثة عزام العميم

مرشح الدائرة الثالثة أكد أن «املنبر الدميقراطي» لم ينقطع عن العمل السياسي

الكويت متفائلة باحلكومة اجلديدة 
ألنها حاربت الفرعيات وألغت نواب

 اخلدمات وفتحوا قنوات تواصل مباشرة
 بني املواطن واجلهات احلكومية

نحن انقطعنا عن العمل السياسي
 ألسباب أولها سوء الصوت الواحد 

وحالة الفساد واإلفساد بسببه

هناك لقاءات متت بني القيادة السياسية 
والتيارات السياسية وأحدها

 «املنبر الدميقراطي» وملسنا أن هناك
 عهدًا جديدًا وإصالحًا سياسيًا

القيادة السياسية كانت غير راضية عن الفترة 
السابقة بسبب عدم وجود حكومة تعمل على 

تنمية البلد وأيضًا اخلالفات في املجلس

تأجيل االستجوابات املزمع تقدميها 
جرمية دستورية ومن أكبر اجلرائم

 الدستورية بعد تعليق الدستور

طرح الثقة قبل سماع مرافعة الوزير 
من األخطاء السياسية ولكن ليست بقدر 

جرمية «املزمع».. وحل املجلس إجناز

متثيل الناخبني في الدائرة الثالثة
 سيكون حقيقيًا للمرة األولى بتاريخ الكويت 

بفضل التصويت بالبطاقة املدنية

خطاب القيادة السياسية رائع وتقدمي 
ودميوقراطي ولم أتوقع سماع ما ورد به من 

مضامني وانتقاد للحكومة واملجلس والشعب

في العمل الفردي ال توجد برامج
 انتخابية كاملة شاملة بل أفكار ورؤى

ضرورة تعديل النظام االنتخابي وتعديل
 املادة ١٣٥ من الالئحة الداخلية ملجلس األمة

القوائم النسبية املغلقة أفضل نظام 
للحالة الكويتية السياسية

عودة «املنبر الدميقراطي» 
بعد انقطاع طويل، ملاذا؟

الدميقراطي»  ٭ «املنبــر 
الثالثــة نحــن  بالدائــرة 
نتحدث عن فترتني، فترة 
سامي املنيس، رحمه اهللا، 
كان ممثل الدائرة الثالثة 
وبعــد وفاتــه كانت فترة 
انقطــاع كبيرة إلى جناح 
األخ صالــح املال، ومن ثم 
كان مرســوم الضــرورة 
الصــوت الواحــد وأخذنا 
قــرارا باملقاطعة، ومن ثم 
غيرنــا قرارنا ال دعما وال 
منعــا ونحــن نحترم من 

يشارك في االنتخابات.
وخــالل هــذه الفتــرة لم 
ينقطع «املنبر الدميقراطي» 
عن العمل السياسي، ونحن 
مــن قــام بعمــل القوائم 
النســبية املغلقة، ونحن 
من قمنا مبقارنة بني جميع 
النظم االنتخابية في العالم، 
ورأينا سلبيات وإيجابيات 
كل نظام انتخابي بالعالم 
إلى أن وصلنا إلى مرحلة 
أن القوائم النسبية املغلقة 
هــي أفضل نظــام للحالة 
السياســية،  الكويتيــة 
مــع  نتشــارك  ونحــن 
السياســية  التيــارات 
الكويتية وبشكل أسبوعي 
ونصدر بيانات عن احلالة 

السياسية في البلد.
انقطاعنــا كان عن العمل 
السياســي،  البرملانــي ال 
ونحن تيار نعتقد أننا تيار 
سياسي ال برملاني، وخالل 
الفترة الســابقة نحن لم 
ننقطع عن العمل السياسي 
ألسباب أولها سوء الصوت 
الواحــد وحالــة الفســاد 
واإلفساد بسبب الصوت 

الواحد.

ملاذا املشاركة اآلن؟
العهــد  مــع  نحــن  ٭ 
اجلديد وفي ظــل القيادة 
السياسية، وهناك لقاءات 
كبيــرة متت بــني القيادة 
والتيــارات  السياســية 
السياســية وأحدها تيار 
الدميقراطــي»،  «املنبــر 
هنــاك  أن  واستشــفينا 
عهــدا جديــدا وإصالحــا 
سياسيا واستنتجنا أنهم 
غير راضيني عــن الفترة 
السابقة وعدم وجود سلطة 
تنفيذية تعمل على تنمية 
البلــد وكذلــك اخلالفات 
الشــخصية في الســلطة 
التشــريعية، ويــرون أن 
اخلروج من هذه املشكلة 
إجراء إصالح سياسي كامل 
ونحن بعد أن وصلتنا هذه 
الرســائل، فاملؤمتر العام 
لـــ «املنبــر الدميقراطي» 
بأغلبيــة أعضائه اتخذوا 
قرار املشاركة مع احترامنا 
لرأي األقليــة ومن صمم 
على املقاطعة ألن هذا مبدأ.

ما فكرة نظام القوائم 
النسبية املغلقة؟

٭ لدينا نظام قوائم نسبية 
مفتوحــة ونظــام قوائم 
نســبية مغلقة، والقوائم 
املفتوحة أقرب النتخابات 
الطلبة، أما قوائم نسبية 
مغلقة ال تستطيع فئة أو 
قبيلــة أو عائلة أن تكون 
القائمة  بالكامــل بنفــس 
ألن ١٠٠٪ ستخســر، ألن 

حتليلي الشخصي أنه لن تكون هناك انتخابات على منصب الرئاسة بل ستذهب بالتزكية إلى العم أحمد السعدون
نتشارك مع التيارات السياسية الكويتية وبشكل أسبوعي ونصدر بيانات عن احلالة السياسية في البلد

أكد مرشح الدائرة الثالثة عزام العميم أن «املنبر الدميقراطي» لم ينقطع عن العمل السياسي، بل نتشارك مع التيارات السياسية الكويتية وبشكل أسبوعي 
ونصدر بيانات عن احلالة السياسية في البلد، ونحن لم ننقطع عن العمل السياسي ألسباب أولها سوء الصوت الواحد وحالة الفساد واإلفساد بسبب الصوت 
الواحد. وقال العميم، في لقاء صحافي، ان القوائم النسبية املغلقة أفضل نظام للحالة الكويتية السياسية وستكون حريصة على االنسجام والعمل اجلماعي 

واملكانة والقدرة على العمل اجلماعي. وأكد أن خطاب القيادة السياسية رائع وتقدمي ودميوقراطي ولم أتوقع سماع ما ورد به من مضامني وانتقاد للحكومة 
واملجلس والشعب، مبينا أن الكويت متفائلة باحلكومة اجلديدة ألنها حاربت الفرعيات وأغلقت نواب اخلدمات وفتحوا قنوات تواصل مباشرة بني املواطن 

واجلهات احلكومية. وأضاف أن هناك لقاءات متت بني القيادة السياسية والتيارات السياسية وأحدها املنبر الدميقراطي «وملسنا أن هناك عهدا جديدا 
وإصالحا سياسيا»، مبينا أن «القيادة السياسية كانت غير راضية عن الفترة السابقة بسبب عدم وجود حكومة تعمل على تنمية البلد وأيضا اخلالفات في 

املجلس». وقال ان تأجيل االستجوابات املزمع تقدميها جرمية دستورية ومن أكبر اجلرائم الدستورية بعد تعليق الدستور، وطرح الثقة قبل سماع مرافعة 
الوزير من األخطاء السياسية ولكن ليست بقدر جرمية «املزمع».. وإسقاط املجلس إجناز، مضيفا أن متثيل الناخبني في الدائرة الثالثة سيكون حقيقيا للمرة 
األولى بتاريخ الكويت بفضل التصويت بالبطاقة املدنية. وقال «حتليلي الشخصي أنه لن تكون هناك انتخابات على منصب الرئاسة بل ستذهب بالتزكية إلى 

العم أحمد السعدون، من الضروري أن يكون أول اختيار للحكومة القادمة أن تكون حكومة رجال دولة وبرنامج عمل واضح قابل للتنفيذ، ضرورة تعديل النظام 
االنتخابي وتعديل املادة ١٣٥ من الالئحة الداخلية ملجلس األمة، وإلى تفاصيل اللقاء:

عزام العميم: احلكومة القادمة
يجب أن تكون حكومة رجال دولة

وبرنامج عمل واضح قابل للتنفيذ
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نســبة العمالــة الوطنيــة، 
التنمية  واالهتمــام مبلــف 
البشــرية وعملية التدريب 
والتأهيــل، وربط مخرجات 
التعليــم مبتطلبات ســوق 
العمــل، ودعم املشــروعات 
الصغيرة لتوفير فرص عمل.

كيف تنظر للوضع 
االقتصادي الراهن 
وإجراءات احلكومة 

لتحسني وضع امليزانية 
من العجز التي تتحدث 

عنه كل فترة؟
٭ فــي البدايــة لنتكلم عن 
اجراءات احلكومة لتحسني 
الوضــع االقتصــادي، فأنا 
أو  قامــت  مــا  أن  أعتقــد 
ستقوم به احلكومة من أي 
إجراء ســواء كان اقتصاديا 
أو اجتماعيــا  أو سياســيا 
ســيكون مصيــره نفــس 
مصير إجراءاتها السابقة إذا 
استمر نفس النهج اخلاص 
باحلكومات السابقة، ونتفاءل 
خيرا بحكومة سمو الشيخ 
أحمــد النــواف فــي تعديل 
الوضع االقتصادي واخلروج 
من حالة الركود احلالية وال 
بد من تنوع مصادر الدخل. 

هل لديك رؤية للنهوض 
بالوضع االقتصادي في 

البلد؟
٭ علــى الدولة أن تعالج 
االختــالالت االقتصاديــة 
بإيقــاف هدر املــال العام 
فــي املناقصــات وتنفيــذ 
مشروعات التنمية، وكذلك 
ينبغــي ترشــيد اإلنفاق 
العامة في  واملصروفــات 
أجهــزة الدولــة، وتنويع 

فائدة داخــل الدولة بالتالي 
انت نســفت مجهود وكفاح 
١٢ ســنة تعب فيهــا أبناؤنا 
واختصرتهــا فــي ســنتني 
لذلك يجب إلغاء هذا القرار 
املتعسف وستكون هذه من 
أهــم القضايــا التي ســوف 
أتبناها في حال وفقني اهللا 

في هذه االنتخابات.

هل تتوقع أن تكون هناك 
انفراجة في قضية الرعاية 
السكنية وتقليص طوابير 

االنتظار؟
٭ هــذه القضية تالمس كل 
بيــت، فعلى األقــل كل بيت 
بــه شــاب أو شــابة تريــد 
الــزواج، فالبد من تســريع 
تنفيذ املشروعات اإلسكانية 
ووضع جدول زمني حلصول 
املواطن على وحدته السكنية 
في مــدن متكاملة اخلدمات 
واألنشــطة، وليــس مجرد 
توزيــع مخططــات ورقية، 
اليوم البيت الكويتي الواحد 
يحتوي على أكثر من أسرة 
مجبرين علــى التزاحم في 
السكن خوفا من اإليجارات 
املرتفعة والتي تشكل تقريبا 

٥٠٪ من دخل املواطن.

وماذا عن قضية البطالة 
والتوظيف؟ 

٭ ملــف البطالة يعتبر من 
التحديات االجتماعية  أكبر 
حيث متس البطالة كل أسرة 
كويتية وإن قدر لي النجاح 
سنعمل ونسهم في حتقيق 
الوظيفــي للعمالــة  األمــن 
الوطنية في القطاع اخلاص، 
وتكويت الوظائف من خالل 
تفعيل قانون اإلحالل وزيادة 

مــدار الســاعة، والتصــدي 
للتجاوزات املالية واإلدارية 

في وزارة الصحة.

وماذا عن القضية 
التعليمية؟

٭ من الضروري جدا تطوير 
التعليم فــي جميع مراحله 
املدرسية واألكادميية واملهنية 
واملتخصصــة، وفتح مجال 
البعثــات واملنــح احملليــة 
واألجنبيــة أمــام الشــباب 
وتســهيل اإلجــراءات فمن 
غيــر املعقول أن يتم تعقيد 
شــروط تســجيل البعثات 
أمام  الدراســية اخلارجيــة 
الطلبــة وإجبارهــم علــى 
البعثات الداخلية للجامعات 
اخلاصة وهذا يعتبر تنفيعا 
واضحا للتجار، ويجب ربط 
مخرجات التعليم باحتياجات 
ســوق العمــل فنحــن اآلن 
أمــام قضية حقيقــة فهناك 
تخصصات جامعية وفنية 
لدينــا اكتفــاء منهــا وهــذا 
مــا صرحت بــه احلكومات 
الوقــت  الســابقة وبنفــس 
جنــد احلكومــة تفتح هذي 
التخصصات في داخل الدولة 
وخارجها والنتيجة لألسف 
انتظار الطويل للخريجني من 
هذه التخصصات أمام ديوان 
اخلدمــة أو أن يتم تعيينهم 
في شواغر حكومية ال تناسب 
مستواهم الدراسي باإلضافة، 
في نقطة مهمة ال يوجد دولة 
بالعالم تشترط مدة صالحية 
الشهادة فهي ليست منتجا 
غذائيــا وهذا نوع من أنواع 
الظلــم اليــوم عيالنــا مدة 
صالحية شهاداتهم الثانوية 
ســنتان بس بعدها ما منها 

األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، وفي سمو 
ولــي عهــده األمني الشــيخ 
مشعل األحمد، حفظه اهللا، 
وفي األخيــر الكرة اآلن في 
ملعب الناخب، هو من بيده 

التغيير فقط.

ذكرت قبل قليل أن لديك 
رؤية تشريعية معينة 

حلل القضايا العالقة.. هال 
أطلعتنا على مالمح هذه 

الرؤية؟
٭ أنا أحمل هموم املواطنني، 
فأنا منهــم وبالتأكيد هناك 
الكثيــر مــن القضايــا التي 
يجب أن جند لها عالجا وان 
كان سبب تعطيلها القوانني 
وان نحاسب احلكومة على 
عدم التنفيذ إن كان السبب 
عدم تنفيذ القوانني بالشكل 

الصحيح.

إذن نأخذ مثاال على ذلك 
كقضية الرعاية الصحية 

وما يعانيه املواطن من 
تردي اخلدمات في هذا 

املجال؟
كبيــرة  قضيــة  هــذه  ٭ 
ومتشــعبة وينبغي أخذها 
علــى محمــل اجلــد ألنهــا 
النــاس،  بــأرواح  متعلقــة 
فينبغي الســرعة فــي بناء 
مستشفيات جديدة ومراكز 
صحيــة متخصصــة فــي 
محافظات الكويت، وتطوير 
واملراكــز  املستشــفيات 
املوجودة وجتهيزها بأحدث 
املعدات واألجهــزة الطبية، 
واســتقطاب أطبــاء خبــرة 
واالهتمام بالكفاءات الطبية، 
وفتح املراكز الصحية على 

الصحيح وعدم التزام البعض 
بالقســم العظيم الذي تعهد 
به على نفســه بالعمل على 
حتقيق االستقرار السياسي 
وتكريــس خدمتــه للوطن 
واملواطنني. وأضاف سموه 
أن ذلــك كلــه ترتــب عليه 
الوطنيــة  الوحــدة  تهديــد 
وتعطــل تطلعات املواطنني 
وآمالهم وظهــور تصرفات 
وأعمال تتعارض مع األعراف 
والتقاليد البرملانية وال حتقق 
العمل التنفيــذي احلكومي 
املأمــول باختيــار الكفاءات 
وغياب الدور احلكومي في 
املتابعــة واحملاســبة وعدم 
وضوح الرؤية املســتقبلية 
للعمــل احلكومــي ما ترتب 
عليه عرقلة وتأخر مسيرة 
وعــدم حتقيــق  التنميــة 
تطلعــات املواطنني وآمالهم 
املشروعة هذا ما قاله سمو 
ولي العهد في خطابه، وهذا 
هو ما شــجعنا على خوض 
هــذه االنتخابات من وجود 
شعور بأن البلد مقبل على 
عهد جديد ونهج جديد يخدم 
املواطن ويشعره بأنه عزيز 
فــي وطنه، وأنــا أثمن هذه 
االستجابة السامية وسرعتها 

ملا فيه صالح املواطن.

هل كان هناك تقصير من 
املجلس السابق؟

٭ كانــت هنــاك إخفاقــات 
ومحاباة نيابيــة للحكومة 
فــي قراراتهــا وقوانينهــا 
وتوجهاتها في هذا املجلس 
من بعض النواب وعجز عن 
الوصول لرضا املواطنني من 
خالل عدم االلتفات ملشــاكل 
املواطنني بداية من عدم بسط 
سلطة القضاء على مسائل 
اجلنســية واالســتجوابات 
املزمع وكثير من اإلخفاقات 
التي حدثت، وبالتأكيد هناك 
نــواب اجتهــدوا وقدموا ما 
لديهــم وأنا أقصــد البعض 
ممن ســاهم في حل قضايا 
املواطنــني، فالكل  وهمــوم 
يعــرف ويعلــم كم تســبب 
هذا املجلس في فقد املواطن 
لثقته مبؤسسته التشريعية، 
ورأينا كيف كانت جلساته 
تنعقد وفقا لألهواء وليس 
الداخليــة  لالئحــة  وفقــا 
للمجلس، فاملجلس في دور 
االنعقــاد األول والثانــي لم 
يعقد ســوى ٣١ جلسة في، 
وأقر ٩ قوانني فقط واحلكومة 
ردت منهــم قانونــني اثنني، 
فأين اإلجناز، لم يكن هناك 
أي إجنــاز يذكر في املجلس 

السابق.

وهل تعتقد ان املجلس 
القادم سيكون على 

مستوى الطموح؟
٭ واهللا أمتنى ذلك وطبعا 
هــذا يتوقــف علــى اختيار 
الناخبــني.. فاملجلــس هــو 
ســلطة تشــريعية تشــرع 
وتراقب وعليها مســؤولية 
في التصــدي ألي إخفاق أو 
تقصيــر من قبــل احلكومة 
خاصة إذا مس هذا اإلخفاق 
أو التقصير مصالح املواطنني 
أو االنتقــاص من حقوقهم، 
فنحن متفائلــون باملرحلة 
املقبلــة وبالعهــد اجلديــد 
وباملرحلــة اجلديدة، وكلنا 
ثقة في القيادة السياســية 
متمثلة في صاحب الســمو 

حوار: عبدالعزيز املطيري

مرشح الدائرة الرابعة م.فهد محمد املهمل  (قاسم باشا)

مصــادر الدخــل الوطنــي، 
واإلســراع في تنفيذ أهداف 
البشــرية وإقامة  التنميــة 
املشروعات التنموية الكبرى 
لتوفير فرص عمل وحتريك 
الســوق، كل ذلك ينبغي أن 
يتم فــي ظل عدم املســاس 
بأصحاب الدخول املتوسطة 

واحملدودة.
وأنــا أجــزم بــأن أي إصالح 
اقتصــادي ال بــد أن يســبقه 
إذا  إداري أوال ألنــه  إصــالح 
صلحت اإلدارة فسينصلح كل 
شيء، مبعنى أوال أن ننظر إلى 
القياديني الذين سيشرفون على 
خطط اإلصالح، فمن الضروري 
أن يتم وضع ضوابط للتعيني 
في املناصــب القياديــة وفقا 
ملعيار الكفــاءة وبجعل احلد 
األقصى للتجديــد للقيادي ٨

سنوات ملنح الفرصة للشباب 
في تولى املناصــب القيادية، 
وكذلــك اعتمــاد آليــة إلجناز 
املعامالت بعيدا عن الواسطة 
واحملســوبية، وتفعيــل دور 
مجالس احملافظات ومجالس 
البلديــات، وفــي األخير ال بد 
من إقرار قانون مبنع تضارب 
املصالــح لتكتمــل منظومــة 
قوانني مكافحة الفساد وكشف 
الذمة املاليــة وحماية املبلغ، 
فهذه القضية محورية وحتمية 

في املرحلة القادمة. 

ملاذا تعتبر قضية مكافحة 
الفساد حتمية خالل املرحلة 

القادمة؟
٭ ألنهــا قضيــة محورية بل 
هو السبب الرئيسي في اجتاه 
احلكومة إلى جيب املواطنني 
لتعويض ما يستنزفه الفساد 
من ميزانيــة الدولة حيث ان 
كلفة الفســاد املالي واإلداري 
الكويــت تقــارب ٦ مليــارات 
دينــار ســنويا أي ٢٠ مليــار 
دوالر نتيجــة تضخم األوامر 
التغييريــة فــي املشــروعات 
والتــي ترتفع ألكثر من ١٠٠٪ 
مــن كلفة املشــروع، ونتيجة 
التراخي في حتصيل مستحقات 
الدولة وخسارة مئات القضايا 
التي تصل كلفتهــا الى مئات 
املاليني، وكذلك البيروقراطية 
وطول الدورة املســتندية في 
طرح وتنفيذ املشاريع تكلف 
الدولة مليارات من املال العام، 
وليس هذا فحسب فملف العالج 
الســياحي الذي يكلف الدولة 
قرابة ٧٠٠ مليون دوالر، ونحن 
مع حــق العالج لــكل مواطن 
فهو حق دستوري واجب على 
الدولــة لكن بعيدا عن العالج 
السياحي الذي يستنزف أموال 
القادمــة  الشــعب واألجيــال 
وبهدف شراء الذمم والوالءات، 
كما أن آثار الفساد ساهمت في 

متزيق الوحدة الوطنية.

ماذا ميثل ملف املرأة في 
برنامجكم االنتخابي؟

٭ فــي حــال وفقنــا اهللا في 
االنتخابــات ســنركز علــى 
حتســني مســتوى اخلدمــات 
وزيــادة املســاعدات املقدمــة 
للمطلقــات واألرامل والتقاعد 
املبكر للمرأة وتخفيض ســن 
ربــات البيــوت من ٥٥ ســنة 
الــى ٤٥ ســنة وتوفيــر بدل 
إيجار للمرأة مساواة بالرجل 
القانونيــة  ودعــم حقوقهــا 
واالجتماعية الســيما مشكلة 
املتزوجات  الكويتيــات  ابناء 
مــن أجنبــي، وبالنهاية املرأة 

هي جزء أساسي في املجتمع. 

ما مالمــح النهج الذي حتتاج 
اليه الكويت في هذا التوقيت؟
٭ النهج الذي من املفترض أن 
يعمــل عليه كل مرشــح يصل 
إلى قبــة عبداهللا الســالم هو 
حتقيــق االســتقرار والتنمية 
واإلصــالح من أجــل املصلحة 
العامة وخدمــة املواطن، وهو 
نهج يرفض إطالق التصنيفات 
وإحداث الفرقة وإثارة النعرات 
الطائفية والقبلية وتقسيم أبناء 
الوطــن، ويرتكــز على تعزيز 
مبادئ الشريعة وحماية األسرة 
والنشء من التفكك واالنفالت 
األخالقــي، كمــا يرتكــز على 
برنامج عمل معبر عن القضايا 
املثارة في الساحة االنتخابية 
وتشكل صداعا مزمنا لألسرة 
الكويتية بداية من دعم ورفع 
مســتوي املعيشــة وإيقــاف 
احملاصصة في التعيينات وحل 
مشكالت تردي التعليم السيما 
أزمات الشعب املغلقة والقبول 
والبعثــات وكذلــك اخلدمــات 
الصحية والقضية اإلسكانية، 
وكل ذلك فضال عن استحقاقات 
أخرى تتعلق بترشيد اإلنفاق 
احلكومــي ومكافحــة شــاملة 
جلميع أنواع الفساد واإلداري.

كيف ترى نسبة التغيير في 
املجلس القادم؟

٭ أتوقع نسبة التغيير تفوق 
الـــ ٦٠٪، ألن االنتخابات هذه 
املرة مختلفة متاما عن سابقاتها، 
من حيــث الظرف السياســي 
والقيــود االنتخابية واملناطق 
التي أضيفت، فضال عن نبض 
الشــارع الذي مازال وسيبقى 
املعيــار األول واألخيــر  هــو 
في كل انتخابــات، وهذه املرة 
الشــارع الكويتي أصبح على 
وعي تام مبــن يعمل للصالح 
العــام ومبن يعمــل ملصاحله 
الشــخصية الضيقــة، ولذلك 
أتوقع أن تتغير تركيبة املجلس 

في املجلس القادم.

من ترشحه لرئاسة املجلس 
القادم؟

٭ هذا استحقاق يكون احلديث 
عنه فور إعالن نتاج االنتخابات 
فيحــدده مخرجــات العمليــة 
االنتخابية وأعتقد أن الناخب 
هــو مــن يســتطيع أن يختار 
رئيــس مجلــس املجلــس من 
خالل انتخــاب نواب يعبرون 
عن إرادته، وأعتقد ما دام رئيس 
مجلس األمة االسبق العم أحمد 
السعدون قد رشح نفسه، فإنه 
من الصعب البحث عن شخص 
آخر، ملا له من إرث وثقل وخبرة 
برملانية قلما وجدت في شخص 
آخــر فهــو إلــى اآلن الرئيس 
التوافقي الوحيد الذي يستطيع 
أن يقــود املرحلة املقبلة، هذه 
وجهة نظري وقد أعلنت عنها 

مسبقا.

ما رأيك في شطب املرشحني؟
٭ حرمان املواطنني من حقوقهم 
الدستورية ســواء باالنتخاب 
او الترشــح أمر غيــر مقبول 
خاصــة اننا علــى أعتاب نهج 
جديــد نتوســم فيــه العدالة 
وحرية الكلمة واالختيار لذلك 
نثق في القضــاء النزيه الذي 
ســينصف اجلميــع وحضرنا 
املؤمتــر الصحافي للمرشــح 
مســاعد القريفــة الــذي جمع 

اإلخوة املشطوبني.

ما الذي دفعك للترشح 
لالنتخابات القادمة؟

٭ الساحة السياسية شهدت 
مؤخرا مشاحنات وصراعات 
سياســية أدت إلــى تعطــل 
الكثير من املشاريع واخلطط 
التنموية التي تســاعد على 
النهــوض بالكويــت، األمر 
الــذي فرض حتديــات على 
جميــع األطــراف ومن هذه 
األطراف املواطن الذي يتحتم 
عليه أن يشــارك في خدمة 
وطنه وبلده من خالل قاعة 
عبداهللا السالم، وأنا أجد أن 
لدي الرغبة في املساهمة في 
هذا االمر خاصة ونحن على 

أعتاب مرحلة جديدة.

وهل تعتقد أن حل مجلس 
األمة جاء في الوقت 

املناسب؟
٭ نعم.. ألن حل مجلس األمة 
أعطى فرصة إلعادة تصحيح 
املســار فحل املجلــس جاء 
بنظري إلعادة ثقة املواطنني 
مبجلســهم، بعدمــا اعتصم 
النواب في البرملان وطالبوا 
بالعودة إلى مصدر السلطات 
لتصحيــح األخطاء وتقومي 
االعوجــاج بعدمــا حتالفت 
احلكومة ورئاســة املجلس 
على حساب املواطنني، ونسوا 
تنمية البلد ونهضتها، فكانت 
استجابة القيادة السياسية 
سريعة النتشال البلد من هذا 
التراجع املستمر في اخلدمات 
وفي كافة املجاالت وإنقاذ ما 
ميكن إنقاذه، ودخلت البلد 
التشــريعية  والســلطتان 
والتنفيذية إلى نفق مسدود 
من عــدم انعقاد اجللســات 
الدســتورية  والتجــاوزات 
والالئحيــة التي حدثت في 
الفصل السابق حتديدا، فكان 
ال بد من تدخل القيادة إلنهاء 
حالة الشــلل التي مرت بها 

البلد في شتى املجاالت.

هل ترى أن القيادة 
السياسية انحازت 

للمواطنني؟
٭ بالتأكيد، القيادة لم تنحز 
فقط للمواطنني، بل كما ذكرت 
في تصريح سابق لي سابقا 
ان القيادة انتصرت للدستور 
الدســتورية  واملكتســبات 
للمواطنــني،  املمنوحــة 
وتعهــدت فــي احلفاظ على 
الدســتور وعــدم املســاس 
به، فخطــاب القيادة في ٢٢

يونيو أثبت مبا ال يدع مجاال 
للشك حرصها على الدستور، 
فهذا اخلطــاب خلص كل ما 
متر به البالد من مشــكالت، 
بــل ووضع احللول، وكذلك 
رسم نهجا جديدا يدل على 
أننا سنكون أمام عهد جديد 
ومرحلة جديدة، وهذا شعارنا 
االنتخابي بعون اهللا وفضله، 

وهو «مرحلة جديدة».

كيف خلص اخلطاب 
مشاكل البلد من وجهة 

نظرك؟
٭ ســمو ولي العهد أشــار 
إلــى أن الســبب فــي حالة 
الشــلل التي عاشتها البالد 
كان بســبب تصدع العالقة 
التشريعية  الســلطتني  بني 
وتدخــل  والتنفيذيــة 
التشريعية في عمل التنفيذية 
وتخلي التنفيذية عن القيام 
بدورها املطلوب منها بالشكل 

وضع جدول زمني حلصول املواطن على وحدته السكنية في مدن متكاملة اخلدمات واألنشطة

استقطاب أطباء ذوي خبرة واالهتمام بالكفاءات الطبية والتصدي للتجاوزات املالية واإلدارية في وزارة الصحة

إقامة جامعات جديدة وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وتعديل املناهج ضروريات للنهوض بالتعليم

الدولة مطالبة مبعاجلة االختالالت االقتصادية وإيقاف هدر املال العام وترشيد اإلنفاق وتنويع مصادر الدخل

تكويت الوظائف بتفعيل قانون اإلحالل وزيادة نسبة العمالة الوطنية واالهتمام مبلف التنمية البشرية

نثمن استجابة القيادة السياسية السريعة النتشال البلد من التراجع املستمر في جميع املجاالت وإنقاذ ما ميكن إنقاذه

متفائلون باملرحلة املقبلة وبالعهد اجلديد وكلنا ثقة في القيادة السياسية.. لكن الكرة في ملعب الناخب

فهد املهمل: القيادة السياسية
لم تنحز فقط للمواطنني بل انتصرت 
للدستور واملكتسبات املمنوحة للشعب

قال مرشح الدائرة الرابعة م.فهد محمد املهمل إن الساحة السياسية شهدت مؤخرا مشاحنات وصراعات سياسية أدت إلى تعطل الكثير من املشاريع 
واخلطط التنموية، حتى جاء حل مجلس األمة ليعيد تصحيح املسار بعدما تخلى البرملان عن دوره الرئيسي في الدفاع عن مصالح املواطنني، وحتالفت 

احلكومة مع رئاسة املجلس على حساب املواطنني ونسوا تنمية البلد ونهضتها. وثمن املهمل استجابة القيادة السياسية السريعة النتشال البلد من التراجع 
املستمر في كافة املجاالت وإنقاذ ما ميكن إجنازه، مضيفا أن القيادة السياسية لم تنحز فقط للمواطنني بل انتصرت للدستور واملكتسبات الدستورية 

املمنوحة للشعب، ولفت إلى أن سمو ولي العهد قال إن سبب حالة الشلل التي عاشتها البالد هو تصدع العالقة بني السلطتني وعدم التزام البعض بالقسم 
العظيم. وبني أن وجود شعور بأن البلد مقبلة على عهد جديد ونهج جديد يخدم املواطن ويشعره بأنه عزيز في وطنه فهذا هو الذي شجعه على خوض غمار 

االنتخابات، مؤكدا أن املجلس السابق لم يكن به إجناز يذكر فقد أقر ٩ قوانني فقط ردت احلكومة منها قانونني وعقد 
املهمل عن تفاؤله باملرحلة املقبلة وبالعهد اجلديد وباملرحلة اجلديدة، «وكلنا ثقة في القيادة السياسية.. لكن الكرة في ملعب الناخب». وبخصوص اخلدمات 

واملرافق واملجاالت في البالد، طالب فهد املهمل ببناء مستشفيات جديدة ومراكز صحية متخصصة في محافظات الكويت، واستقطاب أطباء ذوي خبرة 
واالهتمام بالكفاءات الطبية والتصدي للتجاوزات املالية واإلدارية في وزارة الصحة، وإقامة جامعات جديدة وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل 
وتعديل املناهج ضروريات للنهوض بالتعليم، وتكويت الوظائف بتفعيل قانون اإلحالل وزيادة نسبة العمالة الوطنية واالهتمام مبلف التنمية البشرية، ووضع 

جدول زمني حلصول املواطن على وحدته السكنية في مدن متكاملة اخلدمات واألنشطة، وإلى التفاصيل:

مرشح الدائرة الرابعة أكد أن الساحة السياسية شهدت مشاحنات وصراعات أدت إلى تعطل اخلطط التنموية

ملشاهدة الڤيديو
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اســتجواب وزير األشغال 
والكهرباء علي املوسى هناك 
من وقف مع االســتجواب 
ونفس احملاور قدمت سابقا 

ووقفوا ضد االستجواب.

هل كثرة االستجوابات 
أفقد األداة الدستورية 

رونقها؟
٭ في الســابق مت حتصني 
رئيس وزراء سابق ولألسف 
فــي هــذا املجلــس تقــدم 
استجوابات لرئيس وزراء 
مكلــف وهذا أمــر ال يجوز 
فلماذا نفقد األداة الدستورية 
رونقهــا واالســتجوابات 
ليست مطلقة وكنا نتمنى 
إعطاء احلكومة فرصة وأن 
نقيمها وأن نستخدم االداة 

الدستورية لإلصالح.

ما أبرز االقتراحات 
والقوانني التي قدمتها 

والتي شاركت في إقرارها 
باملجلس؟

مــن  الكثيــر  قدمــت  ٭ 
االقتراحــات ســواء فــي 
املال العــام أو غيرها ومن 
ضمن تلــك االقتراحات أن 
يكون تصويتا لكل الهبات 
اخلارجية التــي تقوم بها 
احلكومــة كونها ماال عاما، 
اقتــراح اســقاط  وقدمــت 
القــروض دون اي تكلفــة 
ولألسف شخصنة اخلالف 
سندفع الثمن جميعا وعلى 
احلكومة أن تبدأ بسياسة 
اإلحالل والتركيبة السكانية 
فها هي احلســاوي لألسف 
أكبر دليل، من املفترض أال 
يوجد وقت للصراعات وما 
يحصل فــي البلد ال يجوز 
ولدينا خطط وبرامج جبارة 
وكل اخلطــوات احلكومية 
التي أقرت خطوات إصالحية 
كمحاربة الفرعيات وشراء 

األصوات.

هم معترضون فاملعارضة 
هــي مــن حتمــل البرامج 
واحلكومــة إن أصابــت ال 
يعيب النائب في الوقوف 
معهــا والعكــس صحيــح 
والناخب الكويتي يقرأ ما بني 
السطور ومن يقرأ محاور 
كل االســتجوابات يعــرف 
أنها غير مســتحقة وعلى 
رأس تلــك االســتجوابات 

لألسف االستجوابات الهدف 
من بعضها حل املجلس وهللا 

احلمد اديت دوري.

ما رأيك في أداء احلكومة 
اجلديدة؟

٭ هناك بوادر إصالح جيدة 
للحكومة احلالية وتصنيف 
النواب وفق املواقف أمر غير 
سليم وليس لدينا معارضة 

ومــن ضمن األمــور العفو 
الشــامل وقانــون املســيء 
وكثيــر االقتراحــات املهمة 
وكنت أمتنى إجناز ١٠٪ على 
األقل لنواجه الناس وهناك 
قوانني بالروبية وهذا أمر ال 
يستقيم والصراع وشخصنة 
األمــور لســت طــرف فيها 
وعلينــا النظــر الــى دول 
اخلليج كيف تقدمات ولكن 

املجلس لن يستمر.

كيف ترى عملك في 
اللجنة التشريعية كرئيس 

لها وهي مطبخ املجلس؟
اللجنــة  فــي  عملــت  ٭ 
التشريعية ولها اختصاصان 
أصيل واختصــاص إحالة 
وألول مــرة اجنــزت ٢٠٥
اقتراحات بشــهادة االخوة 

أعده للنشر: رشيد الفعم

مرشح الدائرة الثانية النائب السابق د. خالد العنزي

مرشح الدائرة الثانية النائب السابق د. خالد العنزي د. خالد العنزي في احدى جلسات املجلس

خالد العنزي: محاربة الفرعيات وشراء 
األصوات خطوات حكومية إصالحية

ً مرشح الدائرة الثانية أكد أن االنحياز للكويت مبدئي والعمل البرملاني البد أن يكون جماعيا

أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق د. خالد العايد العنزي أن االنحياز للكويت مبدئي والعمل 
البرملاني البد أن يكون جماعيا، مشددا على أن اخلطوات التي قامت بها احلكومة من محاربة 

الفرعيات وشراء األصوات خطوات إصالحية محل إشادة من كافة أطياف املجتمع الكويتي. وأضاف 
العنزي في لقاء صحافي أن الكتل السياسية في البرملان لم تنجح خالل الفترات السابقة لعدم وجود 

برامج شاملة، مضيفا «كان هناك اتفاق على تنفيذ برنامج عمل احلكومة من خالل احلوار الوطني ولكن 
توقف بسبب العمل التأزميي». وتابع «أجنزت خالل رئاستي للجنة التشريعية 

العفو الشامل وقانون املسيء، فلست طرفا في أي صراع.. ولننظر إلى دول اخلليج كيف تقدمت.. 
والهدف من بعض االستجوابات كان حل املجلس». وذكر أن «هناك بوادر إصالح جيدة للحكومة 
احلالية وتصنيف النواب وفق املواقف أمر غير سليم، ولكن ليست لدينا معارضة هم معترضون.. 

املعارضة هي من حتمل البرامج واحلكومة إن أصابت ال يعيب النائب الوقوف معها، فمن يقرأ محاور 
كل االستجوابات يعرف أنها غير مستحقة وعلى رأس تلك االستجوابات استجواب وزير األشغال، ومت 
حتصني رئيس الوزراء في السابق وقدمت استجوابات لرئيس وزراء مكلف في املجلس املاضي.. وهذا 
ال يجوز». وتساءل: ملاذا نفقد األداة الدستورية رونقها.. فهي ليست مطلقة وكنا نتمنى إعطاء احلكومة 
فرصة وأن نستخدم األداة الدستورية لإلصالح، مبينا أنه قدم اقتراحا بإسقاط القروض دون أي تكلف.. 

ولكن لألسف اخلالفات السياسية دفعنا ثمنها جميعا، وإلى تفاصيل اللقاء:

لست طرفًا في أي صراع.. ولننظر إلى 
دول اخلليج كيف تقدمت

 الهدف من بعض االستجوابات 
كان حل مجلس األمة

ليس لدينا معارضة هم معترضون.. 
املعارضة هي من حتمل البرامج 

احلكومة إن أصابت في عملها
 فال يعيب النائب الوقوف معها

من يقرأ محاور كل االستجوابات يعرف 
أنها غير مستحقة وعلى رأس تلك 

االستجوابات استجواب وزير األشغال

مت حتصني رئيس الوزراء في السابق 
وُقدمت استجوابات لرئيس وزراء مكلف 

في املجلس املاضي.. وهذا ال يجوز

ملاذا نفقد األداة الدستورية رونقها.. 
فهي ليست مطلقة؟ 

كنا نتمنى إعطاء احلكومة فرصة وأن 
نستخدم األداة الدستورية لإلصالح

قدمت الكثير من االقتراحات سواء  
حلماية املال العام أو غيرها ومن ضمن 

تلك االقتراحات أن يكون هناك تصويت 
لكل اقتراحات الهبات اخلارجية

هل العمل الفردي يؤتي 
ثماره تشريعيا أم تفضل 
العمل البرملاني اجلماعي؟

٭ إن االنحياز للكويت هو 
انحياز ومبدأ واملؤسســة 
التشريعية هو في البداية 
تشريع قبل كل شيء ولكن 
هــذا يتوجب عمال جماعي 
السياسية  الكتل  ولألسف 
لــم تنجح خــالل الفترات 
السابقة ألسباب منها عدم 

وجود برنامج.

ما سبب عدم جناح الكتل 
السياسية؟

٭ أسباب عدم جناح الكتل 
هو انعدام البرامج واملجلس 
املاضــي كان هنــاك اتفاق 
لبرنامج عمل احلكومة من 
خالل احلوار الوطني ولكن 
كان هناك جانب آخر تأزميي 
وبالتالــي نســف كل هــذا 
املجهود ومبراحل مختلقة 
خصوصا ان ٤٢ نائبا وقعوا 
للمقام السامي بتوفير مناخ 
سياسي لتنفيذ كل البرامج، 
فاحلــوار الوطني مت وأده 
والتصعيد بــدأ منذ إعالن 
احلــوار الوطنــي فحلــت 
احلكومــة وال يســتطيع 
العمل ونتمنى من القيادة 
السياســية أن تنهي ملف 

احلوار من قبلها.

ملاذا قاطعت قسم احلكومة 
األولى في بداية الفصل؟

٭ ســبق وقاطعت قســم 
احلكومــة األولــى ولكــن 
دعيــت مــن قبــل صاحب 
السمو، حفظه اهللا، وسمعت 
لتوجيهاته انه اختار رئيس 
احلكومة وعليكم إعطاؤها 
فرصة وكان هناك توجيه 
مــن قبل صاحب الســمو، 
حفظــه اهللا، وقلــت فــي 
املجلــس إعطــاء احلكومة 
فرصة وكنت على يقني أن 

الكتل السياسية في البرملان لم تنجح خالل الفترات السابقة لعدم وجود برامج شاملة
كان هناك اتفاق على تنفيذ برنامج عمل احلكومة من خالل احلوار الوطني ولكن توقف بسبب العمل التأزميي

هناك بوادر إصالح جيدة للحكومة احلالية وتصنيف النواب وفق املواقف أمر غير سليم

أجنزت خالل رئاستي للجنة التشريعية ٢٠٥ اقتراحات منها العفو الشامل وقانون املسيء
قدمت اقتراحًا بإسقاط القروض دون أي تكلف.. ولكن لألسف اخلالفات السياسية دفعنا ثمنها جميعًا


