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فيصل املسلم في مقر عبداهللا فهاد 

جمع من أبناء الدائرة احلضور خارج مقر عبداهللا فهاد 

جانب من احلضور احلاشد 

عبداهللا فهاد مخاطبا ابناء الدائرة عبداهللا فهاد مستقبال احلضور 

عبداهللا فهاد: سأتقدم مبشروع سياسي إصالحي متكامل
مبني على دراسات علمية للنهوض بالبلد وحتقيق التنمية

أكد النائب الســابق ومرشــح الدائرة الرابعة عبداهللا فهاد 
العنزي «أننا لن نصل إلى مرحلة اإلصالح واالستقرار السياسي 
إال أن نكون شركاء حقيقيني وبثبات في اإلصالح، مضيفا أنه 
لــن يتــم اإلصالح إال بفتح جميع ملفات الفســاد خــالل الـ ١٠

ســنوات الســابقة، ومحاسبة الفاســدين». وطالب فهاد خالل 
ندوته االنتخابية التي أجراها مساء أمس األول بعنوان «شركاء 
بثبات» سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
بالتصدي للفاســدين وتشكيل حكومة من رجال دولة قادرين 
علــى النهوض بالبلد يســتطيعون ان يحققوا آمال وتطلعات 

الشعب الكويتي من خالل برنامج حكومي واقعي وقابل للتطبيق 
واال يكون مجرد برنامج إنشــائي، مؤكــدا على ضرورة إبعاد 
ملفــات حقوق الناس ومعاناتهم وملف العفو عن املســاومات 

واالبتزاز السياسي».
ودعا فهاد «رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح إلى إخراج كل املظلومني في قضايا اآلراء السياسية 
والتغريدات من السجون بعفو مستحق يشمل ايضا املهجرين 
بهذا اخلصوص، مضيفا أن هذا ما نطمح له لتحقيق املصاحلة 
الوطنية احلقيقية، مؤكدا على ضرورة نسف او تعديل قانون 

املسيء وأي قانون يضيق احلريات». 
وأضاف فهاد «أنه سيتقدم مبشروع إصالحي سياسي متكامل 
مبني على دراسات علمية للنهوض بالبلد بشتى املجاالت وأنه 
سوف يضعه أمام األمة لتقييمه، مشيرا على أنه أيضا سيضع 
هذا املشــروع أمام سمو رئيس الوزراء القادم، مشددا على ان 
التعاون مطلــوب متى ما كانت احلكومة تريد االصالح وعلى 
ان يكون هذا التعاون مبنيا على مصلحة الكويت وشعبها من 
خالل حتريك عجلة التنمية املتعطلة من سنوات بسبب الفساد، 
موضحا ان القضايا املصيرية مثل االسكان والتعليم والصحة 

والبدون وغيرها من القضايا بحاجة الى رجال وطنيني يعملون 
بإخالص وجهد ملصلحة الكويت والشعب الكويتي». 

وختاما، دعا فهاد الناخبني الى حسن االختيار وعدم االجنراف 
نحو اي شــيء آخر ســوى الكويت، مبينا ان حســن االختيار 
في هذه االنتخابات يكون له االثر احلســن في مستقبل البالد 
مما سيســاهم بشكل مباشــر في الوصول الى آمال وتطلعات 
املواطنني. وأكد «ان ذلك لن يتحقق اال بتحمل الشعب الكويتي 
مســؤوليته الوطنية واختياره عبر صناديق االقتراع لرجال 

شرفاء ميثلون االمة التمثيل احلقيقي رقابة وتشريعا».

النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة أقام ندوة مساء أمس األول بعنوان «شركاء بثبات»
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