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سعد الهاجري: مرسوم التصويت بـ «املدنية» خطوة في االجتاه الصحيح
مرشح الدائرة اخلامسة أقام ندوة انتخابية مساء أمس األول

مرشح الدائرة اخلامسة د.سعد الهاجري مخاطبا احلضورأبناء الدائرة اخلامسة في مقر د.سعد الهاجري

أكد مرشح الدائرة اخلامسة 
د.ســعد حوفان الهاجري انه 
بعد عقود من العبث في القيود 
الشــعب  االنتخابيــة وإرادة 
جــاء القرار ليصحح املســار 
مبرسوم الضرورة والتصويت 
وفقا لعنوان البطاقة املدنية، 
معتبرا أن هذا املرسوم خطوة 

في االجتاه الصحيح.
وقال الهاجري، خالل الندوة 

ايجابا على جميع مؤسســات 
الدولة بالصالح.

واضــاف: البــد مــن امتام 
ملف العفو وذلك بالعفو عن 
جميع املهجرين واملسجونني 
بســبب قضايا رأي سياسي، 
وكلنا نعلم ان هؤالء هم شباب 
الكويت وما دفعهم لهذه اآلراء 
إال حســهم الوطني والشعور 

باملسؤولية.

األســرة الكويتية هو تأخير 
تسليمها للســكن، فإذا كانت 
األســرة تدفــع ٥ آالف دينار 
سنويا لإليجار، فهي تدفع ١٠٠

ألف دينار خالل ٢٠ سنة، وهو 
متوســط مدة انتظار السكن 
احلكومي، أليس األولى أن تدفع 
األســرة هذه األموال لسكنها 

اخلاص؟
وناشــد الهاجري الشعب 

الدوائــر االنتخابية،  جميــع 
مؤكدا على ان من يبيع صوته 
فهو يخالــف دين اهللا ويبيع 
وطنة ويجب تطبيق القانون 

على الطرفني فهي جرمية.
وفي اخلتام، حتدث النائب 
السابق ومرشح الدائرة الثالثة 
د.عبدالعزيز الصقعبي قائال: 
مستمرون بإذن اهللا باإلصالح 
وتوحيــد صــف املعارضــة 

وطالب الهاجري بضرورة 
تعديل قانون املسيء املخالف 
للدستور بعد ان مت استقالله 
بطريقة خاطئة وتطبيقه بأثر 
رجعي، كما طالــب بضرورة 
حل قضية البدون، معتبرا ان 
هذه القضية ال حتتمل التأخير 
اكثر من ذلك وال ميكن ان نقبل 
بتجريدهم من حقوقهم املدنية.

وزاد: إن أكثر ما يرهق كاهل 

الكويتي بضرورة اختيار رجال 
أكفاء لتمثيلهم خير متثيل في 
مجلس األمة املقبل، مؤكدا أن 
حسن االختيار سينعكس على 
اصالح الكويت وتنميتها مما 
سيعود على املواطن الكويتي 
بالنفع وحل مشاكلة املتراكمة.

وشــكر الهاجــري جهــود 
الداخليــة برصدهــم  وزارة 
عمليــات شــراء األصوات في 

اإلصالحية.
ومتنى الصقعبي من ناخبي 
الدائرة اخلامســة املشــاركة 
االنتخابــات،  فــي  الفعالــة 
مؤكدا ثقته بناخبــي الدائرة 
اخلامســة بحســن اختيارهم 
ملرشــحني أكفاء أمثال د.سعد 
حوفان الهاجري وباقي إخوانه 

املرشحني الشرفاء.

متابعة حلديث الهاجري

االنتخابية التي اقامها مســاء 
امــس األول بحضــور نــواب 
ســابقني وعــدد حاشــد مــن 
ناخبي الدائرة اخلامسة: يجب 
اصالح املؤسسة التشريعية من 
خالل تعديل الالئحة الداخلية 
وقانــون النظــام االنتخابــي 
واستبداله بنظام عادل يحقق 
العدل واملساواة، مؤكدا على ان 
صالح مجلس األمة سينعكس 

احلضور في مقر الهاجري

د.سعد الهاجري ود.عبدالعزيز الصقعبي ومحمد العليم يتوسطون بعض احلضور

د.عبدالعزيز الصقعبي في مقر الهاجري د.سعد الهاجري متحدثا

متابعة من خارج املقر

متابعة انتخابية

جانب من حفل افتتاح مقر الهاجري جانب آخر من احلضور الهاجري خالل استقباله الناخبني


