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«اإلصالح والتوافق الوطني»: نستنكر 
جميع محاوالت مخالفة وخرق 

نظام االنتخابات مبختلف أنواعها

أصدرت مجموعــة اإلصالح والتوافق 
الوطنــي بيانــا صحافيــا إلــى الناخبني 
والناخبات الذين سيدلون بأصواتهم في 
انتخابات مجلس األمة ٢٠٢٢، داعني فيه إلى 
احلرص على أداء واجب االقتراع، واختيار 
من هو مؤهل وصالح وممن عرف بصدقه 
وإخالصه وحكمته ونزاهته وشرفه ونقاء 
مسيرته، ليتسنى له القدرة على املساهمة 
في عمليات إصالح الســلطة التشريعية 

وجناحها في أداء وتطوير مهامها.
وجاء في نص البيان مايلي: «تعلمون 
جميعا أننا سنستقبل يوم اخلميس املقبل 
املوافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٩ انتخابات مجلس األمة 
وهو سيعتبر بإذن اهللا بداية تاريخ جديد 
وفارق لوطننا، ويوما مشهودا تصنعونه 
بحسن اختياركم ملمثليكم ممن يستحقون 
من الكفاءات الصادقة واملخلصة في وطنيتها 
واألمينة والوفية لقسمها كي نتدارك األخطاء 
السابقة في االختيار واملمارسات لتلتقي 
حينئذ اإلرادة الشعبية احلرة والواعية مع 
مضامني الرسالة األبوية السامية حلضرة 
صاحب الســمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح، حفظه اهللا ورعاه، 
بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ والتي تالها سمو 
ولي العهد الشيخ مشــعل األحمد اجلابر 

الصباح، حفظه اهللا، نيابة عن سموه.
وذكر البيان «وإذ نزجي شكرنا وتقديرنا 
للمقام السامي على ما ورد في ذلك اخلطاب 
التاريخي وما احتواه من مضامني تبشــر 
بفاحتة حتقيق اإلصالح السياسي املطلوب 
لوطننا العزيز فإننا نتطلع إلى أن تتضافر 
اجلهود املشتركة بني جميع السلطات في 
بناء الوطن وتنميته ورفع راية اإلصالح 
الشامل املنشود ومحاربة الفساد وحتقيق 
األماني الشعبية في ترسيخ مبادئ العدل 

واملساواة بني أفراده وجموعه».
وأضاف البيان: «لذا نتقدم إليكم بهذه 
املناشدة وكلنا أمل وإميان بوعيكم الوطني 
وحرصكم على تقــومي وتطوير وتطهير 
مؤسســاتكم وضمــان اســتقرار ورخــاء 
حاضركم واالطمئنان على مستقبل أجيالكم 
لكي ينعموا بالعدل في وطن آمن ومستقر 
ومزدهر وذلك لن يتم إال بحسن اختياركم 

ملمثليكم في هذه االنتخابات».
ودعا البيان إلى التالي:

١ ـ احلرص التام على أداء واجب االقتراع 
فــي هذا اليوم، بل وحــث جميع إخوانكم 

وأخواتكم على املشاركة.
٢ـ  ســيكون صوتكم شــهادة وتزكية مما 
يســتوجب التأكد التام مــن أن يكون من 

تختارون مؤهال وصاحلا وممن عرف بصدقه 
وإخالصه وحكمته ونزاهته وشرفه ونقاء 
مسيرته، ليتسنى له القدرة على املساهمة 
في عمليات إصالح الســلطة التشريعية 

وجناحها في اداء وتطوير مهامها.
٣ـ  يجب أال يقتصر دوركم على التصويت 
في هذا اليوم فقط بل أن ميتد طوال فترة 
العضوية ملراقبة أداء ممثليكم ومتابعتهم 
بــل ومعاونتهم في أداء واجبهم ومهامهم 
وعلى رأسها التأكد من احترامهم والتزامهم 
التام بقسمهم الدستوري والوفاء مبا جاء 

فيه.
٤ ـ التأكيــد على ضــرورة صون كرامات 
املواطنــني مــن خالل تيســير وســهولة 
حصولهــم على حقوقهم دون اســتغالل 
حلاجاتهم ومنع استمرار اضطرارهم الى 
اللجوء الى الواسطة النيابية املهيمنة، وذلك 
من خالل اإلعمال العادل للقوانني وتبني 
اإلدارة النزيهــة واملتطــورة في مختلف 

املؤسسات. 
٥ ـ التنديد واالستنكار بجميع محاوالت 
مخالفة وخرق نظام االنتخابات مبختلف 
أنواعهــا وصورها، وأهميــة تفعيل دور 
املواطن في كشف هذه املمارسات وإبالغ 

السلطات املختصة بذلك.
٦ ـ مع تقديرنا التام وتأييدنا ملا تقوم به 
جميع اجلهات املختصة من جهود مشكورة 
في تشديد الرقابة واحملاسبة لتحقيق نزاهة 
االنتخابات فإننا نهيب بالسلطات املعنية 
الى سرعة وضرورة استكمال أوجه الرقابة 
على نزاهة االنتخابات بإقرار قانون إنشاء 
هيئة وطنية مســتقلة عليــا لالنتخابات 
وســن القوانني الداعمة لعملها، كما نؤكد 
تقديرنــا كذلك على أهمية وضرورة دور 
االعالم الرسمي واألهلي املنصف واحليادي 
واملوضوعي مبختلف أنواعه ووسائله خالل 
هذه الفترة، اال اننا نحذر من خطورة وتأثير 
التحليالت واالســتطالعات واحلســابات 
املوجهة، ونطالب اجلهات املختصة بتشديد 
الرقابة واحملاسبة لتأكيد نزاهة االنتخابات 

وفقا للقانون املنظم لها. 
٧ ـ أخيــرا نبدي أســفنا الشــديد وننبه 
إخواننا الناخبني والناخبات الى ضرورة 
الرفض التام وعدم االنسياق وراء بعض 
الظواهر الســلبية اخلطيــرة التي برزت 
في حمالت بعض املرشحني واشتدت من 
قرب يوم االقتراع من ســجاالت وتراشق 
وكيل االتهامات والتشويه جتاه بعضهم 
البعــض دون أي رادع أخالقي أو احترام 

للقيم الوطنية.

املجموعة أصدرت بياناً صحافياً حّذرت فيه من االجنرار وراء الظواهر السلبية

ـــا  ـــارق لوطنن ـــد وف ـــخ جدي ـــة تاري ـــيعتبر بداي ـــراع س ـــوم االقت ي
ــار ــن االختيـ ــون بحسـ ــه الناخبـ ــهودًا يصنعـ ــًا مشـ ويومـ

موقعو البيان: أعضاء مجموعة 
مبادرة اإلصالح والتوافق الوطني 

عبداهللا إبراهيم املفرج، عبد الوهاب 
الهــارون، يوســف النصــف، د. محمد 
املقاطع، خالد عيســى الصالح، د.عادل 
الصبيح، عبداهللا الرومي، خميس عقاب، 
مشــاري العنجري، ســعد طامي، عبد 
الوهاب الوزان، د. موضي احلمود، جاسم 

العون، موســى معرفي، علي املوســى، 
سامي النصف، صالح الفضالة، د.عبد 
احملسن حمادة، يوسف اجلاسم، حمزة 
عباس، أحمد باقر، خالد املشاري، خالد 
هالل املطيري، فيصل اخلالد، ومنســق 

املجموعة محمد حمود الهاجري.

خالد القبيل: الديوانية مركز اجتماعي نفتخر به كونها
مجلس أمة مصغرًا يساهم في إيصال مطالب املواطنني

قال مرشح الدائرة األولى 
القبيــل، إن «الديوانية  خالد 
هــي املركز االجتماعــي الذي 
نفتخر به وهو التراث الكويتي 
األصيل، مشيرا إلى أنه مجلس 
أمة مصغــر، ويجب على كل 
من يصل إلى قبة البرملان من 
هذه الدائرة، أن يفتح ديوانه 
يوميا، وأنا أعاهدكم في حال 
البرملان سأفتح  إلى  وصولي 
ديوانــي من الصبــاح الباكر 
يوميا وهــذا عهد على رقبتي 
وديوانــي مســاء مفتوحا ٢٤

ســاعة، ربعنــا يســتاهلون، 
ويســتاهلون أهــل الكويــت 
الستقبالهم في الديوانية يوميا 
لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم».

مرشح الدائرة األولى أقام ندوة انتخابية مساء أمس األول

خالد القبيل متحدثا

احلضور في مقر خالد القبيل

جانب من احلضور

خالد القالف: شـركات كويتية يساهم 
فيهـا املواطنـون لبنـاء مـدن إسـكانية

قــال مرشــح الدائرة 
القــالف  األولــى خالــد 
الفضــاء  إن «األراضــي 
متوافــرة وهنــاك وفرة 
في رأس املال، متسائال: 
ملاذا ننتظر ١٥ سنة وهي 
ملك الدولة إال أنها حتت 
يد شركة نفط الكويت، 
وحتتــاج موافقتها لكي 
نقوم ببناء مدن إسكانية 

عليها؟».
وتساءل «ملاذا ال نقوم 
ببناء أرض املطالع خالل 
٥ سنوات؟ ملاذا ال يتسلم 
قســيمته؟»،  املواطــن 
داعيا إلى إنشاء شركات 
مســـــاهمة كـــــويتية 
يســاهم فيها املواطنون 
لتعميــر تلــك األراضي 
الفضــاء، ولتكــن هناك 
نسبة مســاهمة للقطاع 
اخلاص ونسبة للحكومة 
نســبة  وللمواطنــني 
اكتتــاب، ونقــوم ببناء 
مدن إسكانية على اخلط 

الســاحلي، ملاذا تتكدس املدن اإلسكانية 
في خط واحد؟.

وذكر القالف «أول ما يتخرج الشــاب 

يســوي أوراقه الثبوتية، فلمــاذا ال يتم 
تسجيله تلقائيا ضمن طلبات املؤسسة 

العامة للرعاية السكنية ؟».

مرشح الدائرة األولى خالد القالف

عبداهللا الفودري: التعاون بني السلطتني يحقق 
إرادة الشعب وتعديل التركيبة السكانية

أكد مرشح الدائرة الثالثة 
عبداهللا الفودري أن املرحلة 
القادمة يجب أن تشهد تعزيز 
الســلطتني  التعــاون بــني 
والتنفيذيــة  التشــريعية 
مــع قيــام كل منهما بدورها 
املطلوب، باعتبار هذا املبدأ 
هــو االســاس الــذي يقــوم 
عليــه النظــام الدســتوري 
في الكويــت، وهذا التعاون 
هو تفعيــل حقيقــي لرؤى 
وتطلعــات صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
وســمو ولــي العهــد األمني 
األحمــد،  الشــيخ مشــعل 
ورعاهمــا،  اهللا  حفظهمــا 

ومطلب الشعب الكويتي. 
إلــى  الفــودري  وأشــار 
العالقــة  تقويــة  وجــوب 
أعضــاء  بــني  والتعــاون 
البرملان بالقدر الذي تبوؤه 
املكانة املتقدمــة في احلياة 
البرملانيــة في الكويت ومبا 
يسهم في رســم السياسات 
العامــة وحتقيق اإلجنازات 
التي ينتظرهــا املواطنون، 
وتبادل الرقابة بني السلطتني. 
الفــودري:  وأضــاف 
وعلينا أن ندرك أن السلطة 
التشــريعية هــي املعبر عن 
إرادة الشعب الكويتي وآمالهم 
من خالل سن القوانني التي 
تراعي مصاحلهــم، ونتمنى 
أال يتعلــق االمر في التركيز 

باعتبارهــا  الكويــت  فــي 
ليســت حديثة لكنها قضية 
اصبحت أكثر اهمية ومطلبا 
شــعبيا أكثــر مــن اي وقت 
مضــى، ويجــب دعــم كل 
اجلهود الرسمية والشعبية 
لتتكاتــف فــي وضــع إطار 
خطة استراتيجية واضحة 
دون التأثيــر الســلبي على 
االقتصــاد الكويتــي، وعلى 
احلكومــة إعادة التفكير في 

والتركيبــة الســكانية، الن 
جتاهل هذا االمر سيكون سببا 
في زيادة االعباء على الدولة، 
ومع مــرور الوقــت وتزايد 
االنشطة االقتصادية والتوسع 
العمرانــي فــي الكويــت في 
املرحلة القادمة سيزيد معدل 
الطلب على الوافدين مبختلف 
مستوياتهم ومهاراتهم املهنية، 
وعند زيادة الوافدين بالكويت 
سيزيد الطلب على اخلدمات 
احليوية مثل التعليم والصحة 
واإلسكان، والنتيجة ستصبح 
الدولــة،  أكثــر عبئــا علــى 
فاحلكومــة بالســابق كانــت 
تعمل علــى تعديل التركيبة 
الســكانية فــي الكويت وفق 
مراحل للوصــول للمعاجلة 
الكاملة، ولكن على السلطتني 
في املرحلة القادمة املشاركة 
اجلــادة فــي بنــاء اخلطــط 
الواضحــة  واالســتراتيجية 
واالجــراءات القادمة على أن 
تكــون مدعومة من احلكومة 
وان تضع مصالح املواطنني 
واملال العام في بؤرة اهتمامه، 
وأن تدفع في ســبيل حتقيق 
املعادلــة احلقيقيــة في بناء 
املثالية  الســكانية  التركيبة 
الكويــت، وأن تكــون  فــي 
عنوانهــا  االســتراتيجية 
٧٠٪ للكويتيــني و٣٠٪ لغير 
الكويتيني ووفــق اختيارات 

سليمة ودراسة متكاملة.

برنامــج التكويت والتركيز 
على االحتياجات احلقيقية 
لسوق العمل والتي ال يشكل 
فقدانها أو نقصها عبئا على 
األسر الكويتية خصوصا في 
املهن اليدوية وأعمال املقاوالت 
وغيرها، ويجب أن تشتمل 
اخلطط القادمة على تنويع 
القاعدة االقتصادية بالكويت 
ومصادرهــا وبعدها يصعد 
للسطح في قضية الوافدين 

مرشح الدائرة الثالثة شدد على أهمية العمل ملا فيه صالح الكويت

عبداهللا الفودري متحدثا

علــى اســتمرار الصراع بني 
الســلطتني إذ يفترض انهما 
وجدتا خلدمــة غاية واحدة 
هي حتقيق طموحات الشعب 
وترسيخ البناء الدميوقراطي 
املستقر واملعبر عن الطموحات 
الكبيرة للمجتمع بعيدا عن 
املصالح واملكاسب السياسية 

والشخصية الضيقة. 
وتطــرق الفــودري إلــى 
مشــكلة التركيبة السكانية 

مضامـني اخلطـاب تبشـر بفاحتـة حتقيـق اإلصالح السياسـي 
املطلـوب لوطننـا العزيـز  ولنتـدارك األخطـاء السـابقة


