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بدر السهيل

الســابق  النائــب  أبــدى 
الثانيــة  الدائــرة  ومرشــح 
د.حمد املطر تفاؤله باألجواء 
اإليجابية بعد اخلطاب السامي 
البالد  لصاحب السمو أمير 
الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح والذي تاله سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
اجلابر الصباح، والذي جاء 
بعده تفعيل وتطبيق القانون 
من خالل محاربة «الفرعيات» 

وشراء األصوات.
وقــال املطر خالل ندوته 
أقامهــا  التــي  االنتخابيــة 
مساء أمس األول في منطقة 
القادسية «أمامنا مشوار أهم 
من السابق»، وهو «ماذا بعد 
االنتخابات»؟، مؤكدا مواقفه 
البرملانية خالل مدة عضويته 
في مجلس األمة قائال: حاسبنا 
احلكومــة علــى تقاعســها 
وقدمنا ٣١٤ ســؤاال برملانيا، 
و١٢٠ اقتراحــا برغبــة منها 
مقترحات لتطوير التعليم، 
الــى مقترحــات  باإلضافــة 
األعمــال  بيئــة  لتحســني 
واملشــاريع لدعم املشــاريع 

باللجنة املالية واالقتصادية. 
وأضاف املطر «كانت لنا 
إسهامات واضحة من خالل 

جنوب القيــروان، مؤكدا أن 
له اقتراحــات كانت جاهزة 
للتصويت وإقرارها في قاعة 

املقبل، الشعب الكويتي يريد 
أن يــرى إجنــازات حقيقية 
علــى أرض الواقع وقوانني 

البيئيــة للمحافظة  اللجنة 
علــى جون الكويــت وإزالة 
ملدينــة  العوائــق  جميــع 

عبداهللا السالم».
«بعــد  املطــر  وشــدد 
االنتخابات ومن خالل املجلس 

مهمة جــدا وأولويات يجب 
تنفيذها، موضحا ان هذا كله 
لن يتحقق إال بتعاون الكتلة 
النيابية اإلصالحية، وأنا على 
يقني أنها ســتكون موجودة 
في املجلــس القادم بأغلبية 

نيابية إصالحية. 
وأكد املطر أن املسؤولية 
كبيــرة لتحقيــق إجنــازات 
وطمــوح الشــعب الكويتي 
وأولى خطوات حتقيق ذلك 
البرملاني  العمــل  بتحويــل 
الفــردي الى عمــل جماعي، 
يعمــل ويتعــاون لتنميــة 
الكويــت، موضحــا أن أي 
مشــروع للتنميــة يجب أن 
يكون فيــه التعليم أولوية، 
ولنا في ماليزيا خير مثال».

وطالــب املطر بأن تكون 
احلكومة املقبلة قادرة على 
الفســاد  اإلصالح ومحاربة 
والنهــوض بالبلد من خالل 
الــوزراء األكفــاء،  اختيــار 
مؤكــدا على ثقتــه والرهان 
على الشعب الكويتي بحسن 
اختيار ٥٠ نائبــا لتمثيلهم 
خير متثيل في مجلس األمة 
املقبل ويكونوا قادرين على 

حتقيق آمالهم وتطلعاتهم.

الكويتية، وعــدة اقتراحات 
لتنظيــم جلنــة الشــؤون 
الصحية، واقتراحات تختص 
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