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بعد جلوئهم إلى التواصل مع الناخبني عبر منصات التواصل

مرشحو «أمة  :»2020نحن نخوض انتخابات استثنائية
ريا�ض عواد

الغامن والرويعي والكندري خالل االجتماع

ق���ال رئ��ي��س م��ج��ل��س االم���ة
مرزوق الغامن ان دولة الكويت
تعول دائما على مجلس التعاون
اخلليجي بوصفه اصال سياسيا
وق��درا استراتيجيا ،مؤكدا انها
ستظل تؤمن بالكيان اخلليجي.
ج���اء ذل���ك ف��ي كلمة القاها
الغامن امس باالجتماع الدوري
ال��راب��ع عشر ل��رؤس��اء مجالس
ال��ش��ورى وال��ن��واب والوطني
واألم��ة ب��دول مجلس التعاون
ال��ذي عقد عبر تقنية االتصال
املرئي.
وذكر الغامن ان اميان الكويت
بالكيان اخلليجي لن يتزحزح
مهما ل��ب��دت اج�����واءه الغيوم
العابرة ،الفتا الى ان هذا اإلميان
متجذر ومتأصل في كل ال��دول
اخلليجية بنفس القدر واحلجم.
واض��اف الغامن “لن اكشف
سرا عندما اق��ول ان املغفور له
بإذن الله الشيخ صباح االحمد
اجلابر الصباح كان سيسر كثيرا
عندما يرانا مجتمعني مجددا،
مثله مثل سمو امير البالد الشيخ

الغامن متابعا اجللسة

ن��واف االحمد اجلابر الصباح
حفظه الله ورع��اه ،ال��ذي يعول
كثيرا علينا كخليجيني ،ويراهن
دوما على تعاضدنا وتكاملنا».
وق���ال ال��غ��امن “أسأل الله
العلي القدير ،ان يدمي تواصلنا
كخليجيني ،قيادات وحكومات
وب��رمل��ان��ات ون��خ��ب وش��ع��وب

 ،وأن يوفقنا ملزيد م��ن العمل
والتعاون املشترك لرفعة دولنا
وشعوبنا».
وش��ارك باالجتماع أمني سر
مجلس األم��ة أم�ين سر الشعبة
البرملانية النائب الدكتور عودة
ال��روي��ع��ي ،وأم�ي�ن ع��ام مجلس
االمة عالم الكندري.

تبقى اق��ل م��ن اسبوعني على موعد
انتخابات مجلس االمة الكويتي والذي
ي��ص��ادف اخل��ام��س م��ن شهر ديسمبر
القادم وكلما اقترب املوعد تزداد وتيرة
عمل املرشحني وحمالتهم االنتخابية
وهذه االنتخابات ليست كغيرها حيث
انها استثنائية في ظل انتشار جائحة
ك��ورون��ا وال��ت��ي ح��رم��ت املرشحني من
ال��ت��واص��ل امل��ب��اش��ر م��ع ناخبيهم عن
طريق اقامة املقرات االنتخابية وزيارة
ال��دواوي��ن واق��ام��ة ال��ن��دوات الرجالية
والنسائية ول��م تقف عند ه��ذا احلد
امن��ا ستؤثر ايضا على نسبة حضور
الناخبني للجان االنتخابية خوفا من
انتشار امل��رض وخاصة كبار السن لذا
جل��أ امل��رش��ح��ون ال��ى وس��ائ��ل االتصال
االجتماعي كتويتر وانستجرام وغيره
م��ن امل��ن��ص��ات االل��ك��ت��رون��ي��ة لعرض
برامجهم واولوياتهم لتوصيل صوتهم
الى ناخبيهم والوسط تواصل متابعة
كل ما يجري على الساحة االنتخابية
لتضع القاريء في الصورة وليكون على
مسافة واحدة من جميع املرشحني
البداية مع مرشح ال��دائ��رة الثالثة
عبدالوهاب البابطني والذي قال
• املطالبة بـرئيس وزراء شعبي
قائمة
• األغلبية السيئة حوّلت البرملان إلى
«مجلس خ��ذالن» ..وحالت دون طموح
الشعب
• احلديث عن أولويات املجلس كالم
فارغ ..واألهم تبنّي مشروع دولة
وق����ال م��رش��ح ال���دائ���رة اخل��ام��س��ة
حمدان العازمي قدمت اقتراحات مهمة
منها حماية احلق في املواطنة وحماية
الرواتب واملعاشات التقاعدية
وق��ال��ت م��رش��ح��ة ال���دائ���رة الثالثة
د.ش��ي��خ��ة اجل���اس���م :ف��ي أح���د حمالت
ال��رب��ع��ي ،حاطني مناشير على بيوت
املنطقة إللي ساكن فيها بأنه «زنديق»..
لذلك إذا ما عليك إشاعات معناته أنت
مو مبينّ .
واض��اف��ت د .شيخة اجلاسم :إلغاء

عبدالوهاب البابطني

د .شيخه اجلاسم

ال �ب��اب �ط�ين : األغ�ل�ب�ي��ة ال�س�ي�ئ��ة ح � ّول��ت ال �ب��رمل��ان إل��ى
«م �ج �ل��س خ� � ��ذالن» ..وح ��ال ��ت دون ط �م��وح ال�ش�ع��ب
امل �ط ��ر :ال �ع�ل�اق��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة ب�ي�ن ال �ك��وي �ت�ي�ن وأس ��رة
احل �ك ��م حت �ت��م ع �ل �ي �ن��ا اإلحت� � ��اد حمل ��ارب ��ة ال �ف��اس��دي��ن
اجل� � � � ��اس� � � � ��م :إل � � � �غ � � � ��اء احل� � � �ب � � ��س ع � � �ل� � ��ى ج� � ��رائ� � ��م
ال � � � � ��رأي م� � ��ن ال� � �ق � ��وان �ي ��ن ال� � �ت � ��ي س� ��أع � �م� ��ل ع �ل �ي �ه��ا
احلبس على جرائم الرأي بكل أشكالها
هو من القوانني التي سأعمل عليها حال
وصولي ملجلس األمة.
 -ألنه ال يعقل أن يُحبس إنسان ملجرد
تعبيره عن رأي.
وقال مرشح الدائرة الثالثة احملامي
حسني الصايغ  :التوجه بدعم الكوادر
الطبية الوطنية من كل التخصصات
وت��وف��ي��ر االج��ه��زة الطبية ف��ي جميع
املستشفيات هو أولى خطوات اإلصالح
ف��ي القطاع الصحي وال���ذي ل��ن يكون
في ظل التراخي احلكومي إال من خالل
اختيار نخبة النواب اإلصالحيني .
وق��ال امل��رش��ح روض���ان ال��روض��ان :
ال��ص��وت ال��واح��د ش��ق الصف الكويتي
وعزز الطائفية

واضاف مرشح الدائرة الثانية د.حمد
املطر :العالقة التاريخية بني الشعب
الكويتي وأس���رة احل��ك��م حتتم علينا
اإلحت��اد جميعً ا حملاربة كل الفاسدين
حتى وإن كانوا من أبناء األسرة احلاكمة
 ،فإنقاذ الكويت مسؤوليتنا جميعا ً.
وقال مرشح الدائرة الثالثة عبدالله
الكندري املرتشي ال يؤمتن
واج��ب��ن��ا أن ن��ب��ع��ده ون���أدب���ه ألن��ه
سيستمر بتضخيم حساباته مقابل
ضياع الوطن
املرتشي يهدم وال يبني وطن
من جهة اخ��رى ق��ال النائب عبدالله
الكندري ايضا يحتضن ت��راب الكويت
رفات سبعة من الشهداء األسرىٰ الذين
قدموا ارواحهم الغالية فدا ًء للوطن.

د .حمد املطر

ن��س��أل ال��ل��ه لهم ال��ق��ب��ول والرحمة
وال��ص��ب��ر ل��ذوي��ه��م ال���ذي���ن اس��ت��م��رت
معاناتهم أك��ث��ر م��ن ث�لاث��ة عقود.على
احلكومة تكرميهم وذوي��ه��م مب��ا يليق
بعظيم تضحياتهم ،وتوثيق وزارة
االعالم لبطوالتهم املشرفة
وق��ال مرشح ال��دائ��رة الرابعة فرز
الديحاني ان تطبيق قانون املسيء بأثر
رجعي يتنافى مع القواعد القانونية
امل���ق���ررة ،وه���و ه���دم ل��رك��ن م��ن أرك���ان
نزاهة اإلنتخابات وحياديتها ،كما أن
تعارض األحكام على نفس القضايا أمر
مستغرب يستوجب التوقف عنده.بإذن
الله سأعمل على تغيير هذا النهج حال
وصولي الى البرملان،
واض��اف ق��رار ازال��ة ال��دواوي��ن قرار
مجحف وغير منصف وغير مقبول
ان تتعامل احلكومة بقراراتهاوفقاً
لالنتقائية وب���دون ه��دفوعلى فئات
معينةيجب اي��ق��اف ال��ق��رار ف��وراوان
اليكون املواطن هو الضحيةللتخبطات
احلكوميةكفى تضييقا على املواطن،،
وقال مرشح الدائرة الرابعة مرزوق
اخل��ل��ي��ف��ة ل��ه��ذه األس���ب���اب ي��خ��اف��ون
ع��ودة مسلم البراك ورفاقه  ،احلكومة
اس��ت��خ��دم��ت ورق����ة س��ح��ب اجل��ن��اس��ي
وستستخدمها اذا لم جتد من يواجهها
 ،مضيفا ان مليار دينار صرفت على
اجل��ه��از امل��رك��زي ل��ل��ب��دون والنتيجة
انتحارات ؟

