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عودة بدر الداهوم وتأييد شطب أنور الفكر وخالد النيف وهاني حسني

مرشحو «أمة  »2020ينتقدون أداء مجلس 2016

ريا�ض عواد

أع��ادت محكمة االستئناف املرشح بدر
الداهوم الى كشوف املرشحني وأيدت شطب
املرشح ان��ور الفكر.كما أع��ادت املرشحني
صالح الهاشم وحسن السبيعي ويوسف
الغربللي ال��ى كشوف املرشحني ،وق��ررت
شطب املرشحني خالد النيف وهاني حسني.
من جانبهم كثف مرشحو مجلس االمة
الكويتي  2020ال��ت��واص��ل م��ع ناخبيهم
عبرمنصات التواصل االجتماعي في ظل
عدم التواصل املباشر بسبب االشتراطات
الصحية اخلاصة بانتشار فيروس كرونا
قال رئيس مجلس االمة ومرشح الدائرة
الثالثة مرزوق الغامن :هناك من يستخدم
الكويت كـ«حاضنة» لـ غسل األموال  ،كيف
لعقار يُشترى مبليون دينار ..ويباع باليوم
التالي بخمسة ماليني دينار؟!
وق�������ال م����رش����ح ال�����دائ�����رة االول�����ى
الدكتورعبدالله الطريجي :في رسالة مهمة
يُناشد املقاطعني باملشاركة في االنتخابات
البرملانية القادمة
 .وق��ال املرشح يعقوب الصانع :زيادة
“بدل االيجار” او تخصيص مجمعات
سكنية حلديثي الزواج حلني حصولهم على
السكن وقال مرشح الدائرة الثانية احملامي
بدر املال الوطنمحتاج ألشخاص فعّ الني
ق��ادري��ن يوقفون بوجه التخاذلبرقابة
جدية ومواقف واضحة
وق��ال مرشح ال��دائ��رة الثانية عبدالله
االنبعي :بيع ممنهج لألصوات في االيام
األخيرة من الترشح
وقال مرشح الدائرة اخلامسة الصيفي
م��ب��ارك ال��ص��ي��ف��ي :ال ي��ج��وز أن تسحب
اجلنسية وتقول للمواطن اذهب إلى احملكمة
 ..يتمتع باجلنسيةواذا عند احلكومة امر
تذهب الى احملكمة
وق��ال النائب ومرشح ال��دائ��رة الثالثة
يوسف الفضاله التركيز وحتديد األولويات
واأله���داف ،عامل رئيسي لتحقيق بعض
النقاط اإليجابية ،وإن كانت بيئة املجلس
غير داعمة  ...حزمة من القوانني واملشاريع
التي ساهمت بتقدميها و إقرارها.
النائب ومرشح الدائرة الرابعة عسكر
العنزي يناشد الشيخ أحمداملنصور وزير
الدفاع مراجعة القرار رقم  1976بشأن آلية
منح اجل��وازات لـ الكويتيني_البدون ونص
املادة  7بسحب اجلواز وإدراج عقوبة ملن ال
يسلمه بعد أسبوع من عودته ودعا عسكر
ألن ينص القرار على ع��دم السحب مل��دة 5
سنوات“ :فمن نأمنه على حدود الوطن له
كل الثقة”
وقال مرشح الدائرة الثالثة مهند الساير
ك��ي��ف يقبل ال��ن��واب بتعطيل ق��وان�ين مت
إق��راره��ا مبداولتني بسبب مكتب ورئاسة
املجلس !وأضاف الساير لم يتوقع املشرع
ال��دس��ت��وري أن يأتي جيل يتعمد تعطيل
إرادة األمة
وق��ال مرشح ال��دائ��رة الرابعة النائب
ال��س��اب��ق محمد طنا ال��ع��ن��زي ح��ول جيب
املواطن وضرورة عدم املساس به
وق��ال مرشح ال��دائ��رة الثانية عبدالله
االنبعي :إصالح التعليم سبيل بناء الوطن
وال يأتي ذلك إال بوضع استراتيجية تربوية
ثابتة وحسن اختيار القيادات وإعطاء املعلم
مكانته وتقديره معنويا ً وماديا ً
وق��ال النائب ومرشح ال��دائ��رة الرابعة
ثامر السويط  :مليارات تنفقها احلكومة
ألنظمة استبدادية وفي الوقت نفسه تعلن
عن انتهاء الرفاه.
 وق��الم��رش��ح ال��دائ��رة الثانية ط��ارق
الدويسان :مجلس اخذ  4سنوات وعلى اخر
جلسات قدموا املواضيع املهمة  ،مثل الطالب
اللي ياي على آخر شي ويبي يدرس!..
بدوره قال مرشح الدائرة الثانية خلف
الدميثير سأقدم اقتراحاً إلسقاط القروض
وس��أك��ون ص��ارم��ا ً ف��ي م��وق��ف��ي فالشعب
الكويتي يتألم وأكد أن االستجواب حق لكل
نائب وخدمة املصلحة العامة للدولة واجبة
وق��ال حمود احل��م��دان م��رش��ح ال��دائ��رة
اخلامسة  :الفصل بني اجلنسني حتى في
امريكا يعمل به والدول املتقدمة االن تقوم
بالفصل بني اجلنسني وذلك عن قناعة بأن
هذا الفصل من مصلحة اجلنسني
وق��ال مرشح ال��دائ��رة األول���ى د .حسن
جوهر :يجب خلق مفهوم جديد للكويتيني
ولنا في مسلم البراك املاليزي خير مثال
ب����دوره ق���ال م��رش��ح ال���دائ���رة ال��راب��ع��ة
املهندس جسار اجلسار :يجب إيجاد كتلة
داخل مجلس األمة من جميع األطياف بهدف
خدمة املجتمع الكويتي بجميع أطيافه.
واض���اف مرشح ال��دائ��رة األول���ى كامل
العوضي :أتيت بقانون العمالة املنزلية
لتقليل التكلفة على الناس ولكن جتّ ار البشر
أبدعوا في تخريبه.
بدوره وجه النائب نايف املرداس التهنئة
الى مرشح الدائرة اخلامسة الدكتور بدر
ال��داه��وم ق��ائ�لا احلمدلله ال���ذي بنعمته
تتم الصاحلات  ،اب���ارك الخينا الدكتور
ب��در ال��داه��وم بإلغاء ق��رار شطبه وعودته
للترشح ،وعساك على القوه يابومحمد انت
و زمالئك احملامني الكرام ،ونفرح ان شاء
الله بعودة باقي املرشحني املشطوبني من
خالل محكمة التمييز .
وقال مرشح الثالثة عبدالرحمن املسفر
العجمي:وزارة التربية ستظل حتت طائلة
النقد مادامت ستسير على هذا النهجو هذه

حسن جوهر

أسباب انتكاسة العملية التعليمية
وق��ال النائب ومرشح ال��دائ��رة الرابعة
شعيب املويزري  :وزارة االشغال الكيلو
ب  ٢٤مليون دينار “وين ص��ارت هذي”
مشاريعنا بأضعاف التكلفة
وق���ال امل��رش��ح خليل ال��ص��ال��ح  :امل��رأة
الكويتية أثبتت دورها الريادي والفاعل في
املجتمع و تستحق تسليط الضوء عليها
واالع��ت��راف بفضلها في كل وق��ت وخاصة
بعد ان اثبتت وجودها وتفانيها في مختلف
املجاالت
أم��ا م��رش��ح ال��دائ��رة الثانية الدكتور
ب��در امل�لا فقال :اإلي���رادات النفطية قرابة
خمسة مليارات ومصروفاتك  22مليارا..
كيف تغطي العجز؟وأضاف :ملف الهوية
الوطنية أول��وي��ة ..وال يقبل القسمة على
اثنني
وق���ال م��رش��ح ال��دائ��رة الثانية صالح
الهاشم ستبقى الكويت كلها بالنسبة لي
هي قاعة عبد الله السالم سواء كنت داخل
املجلس أو خ��ارج��ه وعلى ك��ل م��واط��ن أن
يشعر بذلك أيضا ً....
وأضاف الهاشم التتوقفوا عن الدفاع عن
حريات اهل الكويت وأموالهم هو وطننا.
وطالب الهاشم تفعيل دي��وان احملاسبة
واج��ب إع��ط��اء ال��دي��وان صالحية اإلحالة
للنيابة العامة مل��ن يثبت عليه أي سوء
تصرف مالي أوجب!!..
 وقال مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن
املطوع أكثر من  28مشروع ال توجد لهم
ج���دوى تنموية واق��ت��ص��ادي��ة ف��ي وزارة
األشغال”.. .
واض��اف املطوع هدر كبير في املشاريع
وبعضها دون جدوى تنموية
 -م��ش��روع مجمع وزارات اجل��ه��راء
ميزانيته حتولت من  70مليون دينار إلى
 330مليون دينار
وقال املطوع انطالقاً من شعارنا ثبات
وات��زان في املبادئ و املمارسةنسأل الله
التوفيق و ال��س��داد وأن يرفع ع��ن بالدنا
الوباء وأن نكون عند حسن ظن اجلميع بنا
وق���ال م��رش��ح ال���دائ���رة االول����ى كامل
العوضي ماهي مشكلة الدرة الذي تقدمت
به ؟
 -باقتراح بقانون إنشاء شركة العمالة
املنزلية (الدرة)
حلماية األسعار ،وأال تزيد قيمة األرباح
عن  ٪١٠من تكلفة االستقدام بقوة القانون
وت��دري��ب وتأهيل العمالة والتأكد من

بدر املال

جهوزيتها لالنخراط في املجتمع
وق��ال مرشح ال��دائ��رة األول���ى د .حسن
ج��وه��ر :نحتاج ملصاحلة وطنية شاملة
ويجب اعادة النظر في القضايا السابقة بعد
تسريبات أمن الدولة
وتعليقا ع��ل��ى ع���ودة م��رش��ح ال��دائ��رة
الرابعة الدكتور ب��در ال��داه��وم ال��ى قوائم
الترشيح بعد حكم احملكمة قال النائب محمد
هايف املطيري مرشح الدائرة الرابعة أسأل
الله التوفيق ألخي د بدر الداهوم وبانتظار
انصاف التمييز بتأييد حكم اإلستئناف
ون��ح��ن بحاجة مل��ا ي��وح��د ال��ص��ف ويجمع
الكلمة ويطوي صفحة املاضي بعدم اعتبار
تلك القوانني التي استحدثت بهدف سياسي
إلقصاء عدد من النواب بسبب اخلصومة
السياسية ،فهل ندرك أهمية جمع الكلمة؟!
بدوره قال مرشح الدائرة الثالثة فوزي
الصقر الهموم التي متر علينا وعلي فلذات
اك��ب��ادن��ا الب��د ان ينبض القلب علي حال
ال��وط��ن والشعب وواج���ب لكل م��ن يحوز
علي ثقة الشعب ان يطالب برفع الضغوط
عن الشعب باسقاط القروض وتصحيح
التركيبة السكانية وزيادة الرواتب وزيادة
عالوة املواليد واملتقاعدين واالزاالت ومنع
وتسوير الشواطئ بقرار البلدية تسقط
واض���اف الصقر جميع ال��ق��رارات التي
صدرت من مؤسسات الدولة والتي اغلبها
ض��غ��وط علي الشعب بترفيهة وحقوق
مسلوبة وقرارات عشوائية صدرت بغياب
املجلس يجب اعادت سياغتها لالبتعاد عن
جيوب املواطن كزيادة الرسوم لتخليص اي
معاملة والتجديد بالنت واالزاالت واملنع من
قبل البلدية وتسوير الشواطئ
وط��ال��ب الصقر الشعب الكويتي بان
ينتفضوا ويحسنوا االختيار ملن ميثلكم
من اعضاء مجلس االمه بالتغيير اجلذري
العضاء مجلس االم��ه بحسن االختيار من
شعبكم املثقفني الوطنيني ليكون بنصب
اعينهم مصلحه الوطن والشعب واالم��ن
واالستقرار وتصحيح التركيبة السكانية
والوحده الوطنيه
وق��ال مرشح ال��دائ��رة الرابعة مساعد
عبدالرحمن املطيري :تتغير األسماء والنهج
احلكومي واحد ،وال ميكن ملن كان أصال في
املشكله أن يكون اليوم طرفا في احلل
مرشح ال��دائ��رة الرابعة أحمد س��ودان
ال��ض��وي��ح��ي :ه��ل يعقل ب��أن يتم حرمان
املواطن من حتسني وضعه املعيشي عبر
منعه من العمل في وظيفتني بينما يسمح

عبدالله األنبعي

للوافد بذلك !؟
إص�لاح التعليم سبيل بناء الوطن وال
يأتي ذلك إال بوضع استراتيجية تربوية
ثابتة وحسن اختيار القيادات وإعطاء املعلم
مكانته وتقديره معنويا ً وماديا ً
واكد مرشح الدائرة الرابعة محمد عبيد
الراجحي« :الصوت الواحد» مزّق املجتمع
وأوصل املال السياسي للبرملانوقال البد
م��ن ض���رورة تعديل ق��ان��ون االنتخاب من
حيث النسبة والتناسب بني أطياف املجتمع
وقال الراجحي ايضا في ظل حقبة عاث
فيها املفسدون في م��ق��درات البلدويكون
الدور الرقابي لعضو مجلس األمة اهم من
ال���دور التشريعي.ألننا نعاني م��ن كثرة
ق��وان�ين مقابل فقر ف��ي احمل��اس��ب��ة.وه��ذا ما
افتقر اليه مجلس  2016الذي تغلبت عليه
ق��وى الفساد بسبب س��وء اغلب اعضائه
وتضييعهم االمانة.
وقال مرشح الدائرة الثالثة عبدالعزيز
ط���ارق الصقعبي احلكومة هيمنت على
قرارات املجلس وقوّضت إرادته مبا يخالف
صريح امل��ادة  ٥٠من الدستورفأصبح من
الواجب تعديل الالئحة الداخلية مبا يضمن
الفصل احلقيقي بني السلطات باملرحلة
القادمة ..
واض�����اف ال��ص��ق��ع��ب��ي ق��دم��ت م��ب��ادرة
تفصيلية حول معاجلة اخللل في التركيبة
واف ألبعاد
ٍ
السكانية في الكويت بشرحٍ
املشكلة واألرق��ام واملنطلقات التي حتمت
فتح هذا امللف”
بدوره قال مرشح الدائرة الرابعة ماجد
موسى املطيري :الفساد ه��و آف��ة للدولة
واملصير احملتوم لفشلها ،وإذا أردنا حماية
الكويت يجب ،اقتالع رؤوس الفساد حلماية
الكويت وشعبها من سراق املال العام.
وطالب املطيري احلكومة بايقاف الهدر
في الكثير من قطاعات الدولة قبل االلتفات
الى ما ميس املواطنني ومقدراتهم وبامكانها
ايجاد البدائل الكفيلة بسد أي عجز
وق���ال امل��رش��ح روض���ان ال��روض��ان ان
إصالح النظام االنتخابي يبدأ بإنشاء هيئة
مستقلة لالنتخابات تختص في مسائل
القيود االنتخابية لضمان التمثيل احلقيقي
لألمة
تطلّع وتفصح لناخب عن ميزانية كل
حملة انتخابية وقيمتها ومصدرها
حمالت مبئات اآلالف دون رقابة جتعل
اجلميع يتساءل من ميولها ،و هل هي تُدفع
فقط ليصل من يشرع و يراقب.

روضان الروضان

الطريجي :أناشد املقاطعني باملشاركة في
االنتخابات البرملانية القادمة
الصانع :زيادة «بدل اإليجار» أو تخصيص
مجمعات سكنية حلديثي الزواج
ال�ف�ض��ال��ة  :ال�ت��رك�ي��ز وحت��دي��د األول��وي��ات
واأله� ��داف ع��ام��ل رئ�ي�س��ي لتحقيق بعض
النقاط اإليجابية
ع�ب��دال�ل��ه األن�ب�ع��ي :ب�ي��ع ممنهج ل�لأص��وات
في األيام األخيرة من الترشح
ماجد موسى :إذا أردنا حماية الكويت يجب
اقتالع رؤوس الفساد
ال��روض��ان :إص�لاح النظام االنتخابي يبدأ
بإنشاء هيئة مستقلة لالنتخابات
ح �س��ن ج��وه��ر :ي �ج��ب خ �ل��ق م �ف �ه��وم ج��دي��د
للكويتيني ولنا في مسلم ال�ب��راك املاليزي
خير مثال

