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عبد الكرمي الكندري: بانتظار برنامج عمل 
حكومي حقيقي وواقعي وليس إنشائيًا

شــدد النائب الســابق ومرشــح 
الدائرة الثالثة د.عبدالكرمي الكندري 
على أن الشــعب الكويتي يستحق 
التقدير والتحية ألنه رفض التعدي 
على الدستور ومتسك بالدميوقراطية 
والتغييــر، مطالبــا، بإقــرار نظام 
انتخابي وفق القوائم النسبية وإلغاء 
الصوت الواحد، وإقرار قانون ينظم 
عملية احلمالت االنتخابية، باالضافة 
الى تعزيز العمل اجلماعي في البرملان، 
والكف عن العبث بالدستور، وإنشاء 
مفوضية مستقلة تدير االنتخابات.

قال الكندري خالل ندوة انتخابية 
أقامهــا مســاء أمــس األول بعنوان 
«الدســتور خط أحمر»: بعد عشــر 
ســنوات من التعدي على الدستور 
وتعطيل الالئحــة الداخلية ملجلس 
االمة من اجل مصالح ضيقة متسك 
الشــعب مبكتســباته، وأنــا أفتخر 
بكوني واجهت الرئيسني بكل االدوات 

الدستورية ولم أنحن.
وأضــاف الكنــدري: منذ دخولي 
البرملان في عام ٢٠١٣ وأنا أسعى الى 
اقرار القوانني، لكننا وقعنا في برملان 

وجد من اجل حماية الرؤساء، وبإذن 
اهللا لن يتكرر هذا املشهد في ٢٠٢٢، 

ألننا امام تصحيح املسار.
واضاف الكندري: منذ عام ٢٠١٦

والشعب يختار بشكل صحيح، ولكن 
يتــم اختطاف البرملــان، واحلكومة 
هي التي يجب ان تصحح مسارها، 
وعلى رئيس الوزراء القادم ان يعلم 
انه غير محصن وما سيقدمه للناس 
هو ما يحصنه، مشددا على ضرورة 
اختيار الكفاءات في التشكيل الوزاري 
املقبل وليست احملاصصة، كما يجب 

اتخاذ إجراءات مشددة حملاربة الفساد.
وأكد أنه سيواصل تقدمي القوانني 
إذا وصــل الى البرملان املقبل، مبينا 
أن املشــكلة التــي تواجــه القوانني 
هي وجود الئحــة برملانية ال بد ان 
تتغير، ويجب تعديلها في اقرب وقت 
ممكن، وان يكون ذلك من األولويات، 
منتقدا البيروقراطية البرملانية التي 
ال تتناسب مع املرحلة املقبلة، ويجب 

تغييرها، بل القضاء عليها.
وشــدد الكنــدري علــى ضرورة 
إلغاء قانون اإلعالم االلكتروني الذي 

تســبب في ســجن الكثير من ابناء 
الوطــن وضيق احلريات، وال بد ان 
يكون هناك جهاز متخصص يعمل 
على استعادة االموال املسروقة من 
الكويت، سواء في الداخل او اخلارج 
«وال يوجــد في القامــوس عفا اهللا 

عما سلف».
وزاد الكندري «إن قانون العنف 
االســري مت اقراره منذ سنتني لكنه 
اليــزال حبيــس االدراج حتى اآلن، 
وســنتمكن من اعادتــه مرة اخرى، 
مشــددا على أن أول اختبار لرئيس 

احلكومــة املقبل هــو اختيار وزراء 
«رجال دولة» لم يلوثوا بالفساد.

وذكر الكندري «نحن في انتظار 
برنامج عمل حكومي حقيقي وواقعي 
وليس إنشائيا ونريد أن يعطي هذا 
البرنامــج رؤيــة واضحــة وعملية 
للكويــت، مضيفــا، إذا اســتطاعت 
احلكومــة أن تعمل علــى إقناع هذا 
الشعب ومن أجل مصلحته فأيدينا 
ممدودة لها، والدســتور خط أحمر، 
وهو وثيقتكم ووثيقة عيالكم فدافعوا 

عنه».

النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة أقام ندوة انتخابية مساء أمس األول بعنوان «الدستور خط أحمر»

حضور كثيف من ناخبي الدائرة الثالثة في مقر النائب السابق د.عبدالكرمي الكندري

د. عبد الكرمي الكندري بني محبيه

النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.عبدالكرمي الكندري متحدثا الى ناخبيه

ناخبو الدائرة الثالثة

ناخبات الدائرة الثالثة في املقر االنتخابي للنائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.عبدالكرمي الكندري

.. ومرحبا بأحد احلاضرين

حضور نسائي 

عبدالرحمن العنجري وسط ناخبي الدائرة الثالثة احلاضرين في مقر النائب السابق د.عبدالكرمي الكندري

أبناء وناخبو الدائرة الثالثة خارج املقر االنتخابي


