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الصيفي الصيفي: إعادة النظر في رواتب املوظفني واملتقاعدين
النائب السابق ومرشح الدائرة اخلامسة أقام ندوة انتخابية مساء أمس األول

احلضور خارج مقر الصيفي جانب آخر من احلضور

(محمد هاشم) جانب من أبناء الدائرة في مقر الصيفي الصيفي   النائب السابق ومرشح الدائرة اخلامسة الصيفي الصيفي مخاطبا احلضور

حشد من أبناء الدائرة

قال النائب السابق ومرشح 
الدائــرة اخلامســة الصيفــي 
الصيفــي «تشــرفت بتمثيل 
الشعب في مجالس عدة، ولم 
أخن العهد والقسم وحافظت 
على الدســتور واملــال العام 
وحاربت الفســاد ووقفت مع 
الشــعب وفي صف الشــعب، 
وهــذا واجــب كل نائب ميثل 
األمــة وميثــل همــوم األمــة 
ويحقــق احتياجــات النــاس 
وسوف نستمر على هذا املنوال 
وحفظنا األمانة والعهد وكل ما 

يشرفنا لدى أبناء الكويت».
وأضاف «هذه اليد ســوف 
تبقى نظيفة والرأس ستكون 

عالية مثل رؤوسكم».
وذكــر: «ندوتنــا بعنوان 
الدستور»، مشيرا  «استعادة 
إلــى أن هــذا الدســتور منــذ 
٢٠١٣ وحتــى املجلس املاضي 
كان مختطفــا وإرادة األمــة 
مختطفة وبيت األمة مختطفا 
من فئة فاسدة وتآلف حكومي 
من بعض الفاسدين الذين من 
املفتــرض عليهم متثيل األمة 
وانحازوا ضد الشعب، والرقابة 
كانت مفقودة ولم تكن هناك 
استجوابات ويزال من املضبطة 
ويحــذف وتزيــن األوضــاع 
للوزير أو رئيس احلكومة».

وأضــاف «عندمــا تغيــب 
الرقابــة التي هي مهمة عضو 
األمــة يحــدث فــي  مجلــس 

النواب ملقاطعة قسم احلكومة، 
ولم يقســم معــه إال ١٧ نائبا، 
فلم يقسم أمام ممثلي الشعب 

الكويتي كله».
وأضــاف «عندما قــدم له 
استجواب جاءت الطامة الكبرى 
التــي لم حتــدث فــي تاريخ 
الكويت السياسي وال لم يتم 
ذكرها في الدستور أو القانون 
منذ تأسيس الدستور ليتقدم 
بطلب تأجيل االســتجوابات 

رئيسي الســلطتني السابقني 
مفادها «خالفنا معكما خالف 
أداء وعمل، ولدينا فروســية 
وهذا اخلــالف ينتهي مبجرد 

خروجكما من املناصب».
وقــال «أســجل لرئيــس 
مجلس الوزراء ســمو الشيخ 
أحمد نــواف األحمد الصباح 
القيــود  بتطهيــر  خطوتــه 
االنتخابية، مؤكــدا أنها أولى 

خطوات اإلصالح».

الكويتي، ومتفائل ألبعد احلدود 
للمرحلة القادمة بأنها ستكون 
مرحلــة بنــاء وازدهار وخير 

لهذا الوطن».
مــن جانبــه، أكد مرشــح 
الرابعــة والنائــب  الدائــرة 
املويــزري  الســابق شــعيب 
«أشــهد بأن الصيفي الصيفي 
أثنــاء مزاملتي له في مجلس 
األمة حافظ على العهد املطلوب 
منه والقسم، وذلك منذ مجلس 

املزمع تقدميها».
وبني الصيفي «هناك مشكلة 
في حترير األراضي السكنية 
وإعطائها إلى وزارة اإلسكان، 
مضيفــا أن القيمة الشــرائية 
بالدينار الكويتي الذي لم يعد 
يكفي لشــراء ما كنا نشتريه 
قبل ١٥ عامــا، فالبد من إعادة 
النظر فــي رواتب املتقاعدين 

واملوظفني». 
ووجه الصيفي رسالة إلى 

واختتم قائال «أســأل اهللا 
سبحانه وتعالى أن مين على 
البلــد الكرمي املعطــاء باألمن 
واألمــان، وأن يلبــس ســمو 
أميــر البــالد الشــيخ نــواف 
األحمد اجلابر الصباح الصحة 
والعافية، وميد في عمره وعمر 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد اجلابــر الصباح، فقد 
أنقذا البلد وأعادا الثقة واألمل 
والــروح والتفاؤل للشــعب 

٢٠٠٩ ومجلس ٢٠٢٠، ونقول 
إنه لو لم تضيــع احلكومات 
السابقة حقوق الشعب الكويتي 
ملا كانت هناك معارضة سواء 

من نواب أو غيرهم».
وأضاف «هــل تريدون أن 
نصمت في ظل وجود فســاد 
وحرمان النــاس من حقوقها 
وشكاوى مواطنني بسبب سوء 
األوضاع املعيشية واألسرية، 
هل نسكت عن كل ما تسبب في 
معاناة الشعب وكل من ارتكب 
الفساد في األجهزة احلكومية 
وهل نسكت عمن حرم املواطنني 

جميعهم حقوقهم».
وأكــد «إذا ســكتنا عن أي 
شخص يظلم املواطنني فنحن 
خونة، فكل شخص ال يدافع عن 
مصالح الناس خائن، وكذلك 
كل شخص ال يدافع عن الوطن 
ومصالح الوطــن، معربا عن 
أســفه بوجود وســائل إعالم 
يقلبــون احلقائــق إلى طرف 

آخر».
وبني «إذا كانت املعارضة 
لقبــا يطلق على مــن يطالب 
ويدافــع عــن حقــوق الناس 
فنتشرف بهذا اللقب، وانتهينا 
من مرحلة مت فيها نهب البلد 
ومتزيــق الشــعب الكويتــي 
وكل أسرة من خالل حرمانها 
من حقوقهــا التي نص عليها 
الدســتور، وال يريــدون أن 

يتصدى لهم أحد».

احلضور يستمعون إلى حديث الصيفي

البلد غســيل أموال وتضخم 
األسعار، فغياب الرقابة يؤدي 
إلــى جتاوزات عديدة وهذا ما 

حدث».
وقــال: «نحــن معارضتنا 
إصالحية، واملجلس اختطف 
بســبب تآلف الفاسدين ومن 
أول جلسة قلت إني لن أتعاون 
مــع رئيس الــوزراء، وعندما 
بدأت االستجوابات اضطر انه 
يقدم استقالته ودعوت زمالئي 


