
جمع غفير أمن أبناء الدائرة في مقر احلمد  (زين عالم)

م.أحمد احلمد وإبراهيم البغلي

أحمد احلمد: أعاهدكم أن أظل بارًا بقسمي ملتزمًا بوالئي محبًا لوطني
قال مرشح الدائرة الثانية 
النائب السابق م.أحمد احلمد 
إن املرحلــة الســابقة كانــت 
محملــة بالتوتــر والتجاذب 
السياســي والذي أنتج خالل 
مرحلة ما إرهابا وقمعا إعالميا 
وصبغا للمشــهد بلون واحد 
حيث مت التشكيك والتعريض 
واالتهام للمخالفني في الرأي 
وكأن لسان حالهم يقول إذا لم 
تكن معي فأنت ضدي وخصمي 
موضحا عدم قبول هذا األمر 
ألننا نعتقد أن احلق ال يرتبط 
بالكثرة مستشهدا بكالم اإلمام 
علي عليه الســالم عندما قال 
«ال تستوحشن طريق احلق 

لقلة سالكيه». 
وأشــار احلمد في الندوة 
االنتخابية التي أقيمت مبقره 
فــي املنصورية مســاء أمس 
األول وحضرها حشــد كبير 
من أبنــاء الدائرة الثانية إلى 
أنه خالل الفترة التي شغل بها 
منصب نائب في مجلس األمة، 
لم يتطلع فــي يوم من األيام 
إلى حتقيق مصلحة شخصية 
على حساب أشخاص آخرين 
أو على حساب الكويت، مؤكدا 
أنه كان بفضل اهللا وتوفيقه 
واضحــا محــددا فــي مواقفه 
وكالمه وممارساته وتصرفاته 
مبا ميليه عليه القســم الذي 
أقســمه خلدمة شــعبنا ومن 
خالل املكان الذي يتواجد فيه.
وقال «نحن نرى أننا كنا 
بارين بقسمنا واهللا يعلم ما 
في قلوبنــا، ولهذا كنا من الـ 
٤٠ نائبا الذين ناشدوا سمو 
األمير بالعفو واحلوار الوطني، 
وسموه جتاوب مع هذا املطلب 
لكن هناك من أعاد املشهد إلى 
التأزمي مرة أخرى هو الفريق 

اآلخر».
وحول مفهــوم املعارضة 
واملــواالة، قــال احلمــد «لقد 
ساد مفهوم لألسف من واقع 
الضغط بل االبتزاز اإلعالمي 
بأن املعارضة هي رفض العمل 
مع احلكومة ورفض كل ما يأتي 
من صوبها ورفع الصوت عاليا 
ضدهــا والتصويت مع طرح 
الثقة بأي وزير أو تأييد عدم 
التعاون مع رئيس احلكومة 
(وقد شــاهدنا مصداقا لذلك 
كأن يقول نائب بل مجموعة 
نواب نحــن مع طــرح الثقة 
قبــل أن يســتمعوا حملــاور 
االستجواب وال لردود الوزير 
املســتجوب)، مؤكدا أن هذه 
الفكرة غير دقيقة.. فاملعارضة 
هي أن تعارض ما يضر الوطن 
وأهله من أي جهة كانت وأن 
تتعــاون مع كل مــا فيه خير 
الوطــن وأهلــه مــن أي جهة 

كانت».
وأوضح أن «هذا هو املبدأ 
الذي عملنا وفقه خالل وجودنا 
في البرملان، ومثلما أن مراقبة 
أداء احلكومة ومساءلتها نص 
دستوري وليس موقفا سياسيا 
كذلك فإن التعاون معها نص 
دستوري وال يجوز أن يتحول 
إلى موقف سياسي، لقد حرصنا 
على حتقيق أكبر قدر ممكن من 
التعاون مع احلكومة لتحقيق 
مصالح الشعب، ولكننا لم نكن 
يوما ولن نكون نوابا حكوميني 
باملعنى املتداول، ألننا وبكل 
بساطة وصلنا إلى هذا املكان 
بثقة الناس بنا والتي لوالها 
مــا وصلنا وبدونهــا ال نريد 

الوصول»!
وأضاف احلمد «نحن ننظر 

النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية أقام ندوة انتخابية مبقره في املنصورية مساء أمس األول

م.أحمد احلمد مع مجموعة من أبناء الدائرة الثانية

النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية م.أحمد احلمد متحدثا للحضورأبناء الدائرة الثانية في مقر النائب السابق ومرشح الدائرة م.أحمد احلمد

م.أحمد احلمد متوسطا مؤيديه

جانب من احلضور النسائيجانب من احلضور

احلمد لقد كان لنا موقف ثابت 
ومســتمر وقوي بخصوص 
قضيــة العفــو العــام وكنــا 
مصرين على حتقيق العدالة 
بني أبناء الوطن الواحد، وأن 
يتم إطالق جميــع املوقوفني 
في العفو العام الذي تكرم به 
حضرة صاحب الســمو أمير 
البالد الشــيخ نــواف األحمد 
اجلابر الصباح، حفظه اهللا، 
الذي منح العفو للجميع بعد 
أن كان البعض ينادي بالعفو 
عن فئة دون فئة أخرى، مضيفا 
«هنا نتكلم عن القضايا التي 
يعرفها اجلميع وهي معتقلو 
مــا يعــرف بخليــة العبدلي 
اقتحــام املجلــس.  وقضيــة 
ولكننا، ومــن واقع وجودنا 
في منصب سياسي كممثلني 
عن الشــعب كله بكل أطيافه 

حرصنا على أن يكون العفو 
التجزئة  شامال للجميع، ألن 
في هذا االمر يعارض أبســط 

وحــول مواقفــه في جلنة 
املالية واالقتصادية  الشؤون 
مبجلــس األمــة، قــال احلمد: 
حرصنــا خــالل عملنــا فــي 
الشــؤون  جلنــة  رئاســة 
املاليــة واالقتصاديــة علــى 
املواطــن احلاليــة  مصلحــة 
واالستراتيجية، ولذلك أجنزنا 
قانون تأجيل األقســاط على 
املواطنــني وقانون التأمينات 
ومنحة املتقاعدين، كما أجنزنا 
قانون الصكوك وقانون النصب 
العقــاري وأحلنــاه للمجلس 
وقانون الضمــان املالي لدعم 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة، 
كما رفضنا قانون الدين العام 
ما لم تقدم احلكومة الضمانات 
الكافية التي طلبتها اللجنة، ال 
سيما فيما يتعلق مبصدر الدين 
العــام وآلية صرفــه بالداخل 

وتفرعاته، ننظر إلى الشعب 
كوحــدة متماســكة وليــس 
كأجــزاء وتفرعــات، لذلــك 

مبادئ الدســتور واإلنسانية 
والوطنية!».

وحول حادثة االعتداء على 
إمــام مســجد احلســني عليه 
السالم، قال احلمد: وقفنا مع 
مجموعة من اإلخوة النواب، 
بكل حــزم وقوة مدافعني عن 
احلق في وجــه صيادي املاء 
العكر في قضية حادثة االعتداء 
على إمام مسجد اإلمام احلسني 
من قبل رجال وزارة الداخلية 
وما صــدر عن الــوزارة بهذا 
الصدد، حيــث أصدرنا بيانا 
ندين ونستنكر هذه احلادثة 
املؤسفة التي حدثت في شهر 
رمضــان املبــارك بحق رجل 
دين محتــرم ومقدر دون أي 
مبررات أو مسوغات قانونية 
أو صدور أي مخالفات من قبل 

اإلمام املذكور.

وحتصيله وسداده، وأال يصرف 
كلــه على الرواتــب، وطالبنا 
احلكومة بوضع استراتيجية 
شاملة لتنويع مصادر الدخل 
وزيادة اإليرادات العامة للدولة 
ألننا مومنون بأن الدين العام 
ليس حال استراتيجيا، كذلك 
رفضنا بصفتنا رئيسا للجنة 
الشؤون املالية واالقتصادية، 
فــرض الضرائب والرســوم 
علــى املواطنــني، وأكدنــا أن 
جيــب املواطــن خــط أحمر، 
كنــا واضحــني بــأن مجلس 
األمة ممثــال باللجنــة املالية 
لــن يســمح بتعويــض عجز 
امليزانية وتنويع مصادر الدخل 
من جيب املواطن، وباحملصلة 
ورغم كل املعوقات استطعنا 
إجنــاز ٧ أولويات من أصل ١١
أولوية وضعناها ألنفسنا».

وحتدث احلمد عن أولوياته 
في املجلس القادم في حال نال 
ثقة الناخبني في االنتخابات 
مؤكدا أن أهمها دعم الشــباب 
من أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة للخروج بشكل 
جــذري مــن آثــار وتداعيات 
مــا حل بهم بســبب كورونا، 
وتفعيل دور الشباب في بناء 
املجتمــع والدولة باعتبارهم 
البنــاة احلقيقيــني ألي تقدم 
في أي دولة وإسناد مناصب 
قيادية لهم ألنهم ميلكون كما 
هائال من الطاقة والتجديد كذلك 
العمل على إيجاد حلول واقعية 
للمشكلة اإلسكانية ألنها تعتبر 
أخطر مشكلة تواجه املجتمع 
وتهدد استقراره، والعمل على 
وضع استراتيجيات اقتصادية 
قصيرة ومتوســطة وطويلة 
األمــد بشــكل متكامــل بعــد 
دراســة الوضــع االقتصادي 
باالســتعانة بأهــل اخلبــرة 
الكويتيــني،  والكفــاءة مــن 
كذلك وضع استراتيجية عامة 
للدولة مبختلف مؤسســاتها 
مع وضع استراتيجيات عمل 
للــوزارات احليوية  واضحة 
مثل وزارة الصحة والتعليم 
واألشغال العامة والبيئة ضمن 
االستراتيجية العامة للدولة.

وشدد احلمد على أن محاربة 
الفساد وكشف املفسدين أينما 
كانوا وكائنا من كانوا هو من 
أبــرز أولوياتــه ألن الكويــت 
للجميــع، كذلــك تعزيــز دور 
املرأة فــي املجتمــع والضغط 
نحــو إعطائها كامــل حقوقها 
أسوة بالدول املتقدمة، والدفاع 
عــن القانون باعتبــاره صمام 
األمن املجتمعي ومحور العدل 
واملســاواة، والســعي لبنــاء 
نظــام تعليمــي جديــد يحقق 
متطلبــات التنمية املســتدامة 
باعتبار العنصر البشري أول 
وأهم مقوماتها، وإيجاد احللول 
للبطالة املقنعة التي تستنزف 
جزءا كبيرا مــن موارد الدولة 
وذلك بإحالل هذه البطالة مكان 
جزء من العمالــة الوافدة بعد 

التدريب والتأهيل.
وختم احلمد قائال «أعاهدكم 
على أن أظل بارا بقسمي ملتزما 
بوالئي محبــا لوطني وأهله 
أعمــل كل ما هو في صاحلهم 
وأرفض كل ما ميسهم فهذا هو 
النهج الذي لطاملا التزمت به 
وسأظل وفيا له فإن وجدمتوني 
أهال لذلك ومنحتموني ثقتكم 
فإنني سأحمل هذه املسؤولية 
بكل أمانــة وإن آثرمت إعفائي 
منها فأنا كنت وسأظل ابنكم 
البار من أي موقع أكون فيه».

إلى ما قمنا به وسنقوم به إن 
شاء اهللا على أنه واجب علينا 
وليس منة منا على أحد، ألن 
الشأن العام مسؤولية كبيرة 
سنحاســب عليها أمــام اهللا 
سبحانه وتعالى أوال وأخيرا.. 
وإننا، إذ نستعرض بعضا مما 
قمنــا به، فإننــا نرى في ذلك 
أيضا حقا لنا بأن يعرف الناس 
احلقيقة.. فنحن ال نفرط بحق 
وال نقصر في واجب.. وبناء 
علــى ذلك، وتنفيــذا للوعود 
التي قطعناها على أنفســنا، 
فقــد حرصنــا خــالل عملنا 
البرملاني أن نكون منسجمني 
مع كل الوعود والتعهدات التي 
قدمناها وكان ذلك واضحا في 
مشاريع القوانني واالقتراحات 

واألسئلة التي قدمناها». 
وحول قضيــة العفو قال 
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