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البابطني  35 :قضية بلجنة حماية األموال العامة منذ مجلس 2013

 6أيام تفصلنا عن العرس الدميقراطي ..
واملرشحون يواصلون توجيه السهام صوب احلكومة

ريا�ض عواد

يفصلنا ع��ن م��وع��د ان��ت��خ��اب��ات مجلس
االمة الكويتي  6أيام  ،وما زال املرشحون
يواصلون حديثهم الى ناخبيهم عبر منصات
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ،موجهني سهامهم
ال��ى احلكومة  ،ملقني اللوم عليها في كثير
من االخفاقات واليوم نتناول ماكتبه عدد
م��ن املرشحني  ،حيث ال��ب��داي��ة م��ع مرشح
الدائرة الثالثة النائب عبدالوهاب البابطني
والذي قال أكثر من  35قضية بلجنة حماية
األم��وال العامة منذ مجلس  2013ورك��زت
على قضيتني:احليازاتوكي جي ال،ورغم
الضغوطات اجنزنا التقرير ورف��ع للنيابة
ومت سجن األطراف منهم الروسية “الزاريفا”
،لكن في دور االنعقاد الثاني اسقطوا عضو
فأصبحنا أقلية أنا وشعيب املويزري
وقال مرشح الدائرة االولى النائب صالح
عاشور مؤكدا غياب ثقة املواطن باحلكومة
 :طاملا ان املسؤولني يقصون اشرطة افتتاح
املعارض وطاملا ان النصب مستمر فال احد
سيشتري العقار
وق���ال م��رش��ح ال��دائ��رة ال��راب��ع��ة النائب
عبدالله فهاد الوطن أسمى وأعلى والوطن
للجميع ومتاسك جبهتنا الداخلية،سبب في
حماية وطن وحصانة للمواطن
نعيش أزمة إخفاق وتعثر مستمر وأكثر
السموم فتكا ف��ي متاسكنا يكمن بتمزيق
وحدتنا الوطنية.سنبقى على عهدكم ضد كل
اصطفاف فئوي أو عنصري.لن نورث أبناءنا
أحقاد احلسد وكراهية االستئثار
واكد فهاد ان الصوت شهادة و أمانة وهو
خزي وندامة إذا لم نؤد حق الله في تصويتنا
،اخ��ت��ي��ارك مل��ن تصوت يعني أن��كمت��ارس
دورك في حماية وطن يهدد مستقبله الفساد
فاملواطن شريك في السيادة ال متلقي خدمة أو
من الرعايا الذين تتفضل عليهم الدولة
وتعهد فهاد بتبني وثيقة امللتقى التربوي
جلمعية املعلمني الكويتية ح��ول التعليم
أولوية وطنية ومسؤولية مجتمعية.كما
نطالب بضمان التعليم اجليد واملنصف
والشامل للجميع ،تعليم مستدام قائم على
اقتصاد املعرفة والتحول نحو االستثمار
الرقمي
وقال النائب مرشح الدائرة األولى خالد
ال��ش��ط��ي:امل��رأة لها ال���دور األك��ب��ر ف��ي جناح
العملية اإلنتخابية  ،فاليد التي ستمتد
لصناديق اإلق��ت��راع ه��ي ال��ت��ي تساهم في
صياغة مصير حقوقها ومستقبل بالدها.
 -اق��ت��رح وأص���در ق��ان��ون جت��رمي العنف
األسري ،والوالية الصحية لألم والتعديالت
على قانون محكمة األسرة
وق��ال مرشح ال��دائ��رة اخلامسة الدكتور
بدر زايد العازمي بعد عودته لسباق الترشح
إلى إنتخابات مجلس االمة  :2020دعاوي
وتضامن وإت��ص��االت أه��ل الكويت جتعل
الكلفة علي زيادة
ب��دوره��ا قالت مرشحة ال��دائ��رة الثالثة
د .شيخة اجل��اس��م وح��دي��ث ع��ن الشركات
املتوسطة والصغيرة :مجلس  2016خذل
الشباب
وق��ال مرشح ال��دائ��رة االول��ى د .عبدالله
الطريجي نعم لقد طفح الكيل  ...فلم يدمر
الكويت شيء مثل التعيينات “الباراشوتية”
وإبعاد الكفاءات !!
واضاف د .الطريجي مؤشرات التغيير في

عبدالوهاب البابطني

مجلس األمة املقبل والتي نتابعها في مختلف
وسائل االعالم والتواصل االجتماعي تبعث
على التفاؤل والثقة بتدافع الناخبني إلى
صناديق االقتراع من أجل حتقيق هذه الرغبة
الشعبية بعد اإلحباط من سوء أداء نواب
مجلس 2016
وقال مرشح الدائرة الثالثة د .عبدالعزيز
الصقعبي احلكومة هيمنت على ق��رارات
املجلس وقوّضت إرادته مبا يخالف صريح
املادة  ٥٠من الدستور
واضاف الصقعبي كان شعار بقاء الوطن
سبيلنا لنحيي األمل في كافة أف��راد املجتمع
لنضع معا ً وطننا في املكان الذي يستحقه.
ف��أص��ب��ح م��ن ال��واج��ب ت��ع��دي��ل الالئحة
الداخلية مب��ا يضمن الفصل احلقيقي بني
السلطات باملرحلة القادمة
وق��ال مرشح ال��دائ��رة اخلامسة النائب
ناصر سعد الدوسري  :االستقرار في بيت
العمر وتعليم عيالنا وجناحهم أس��اس ما
نتنازل عنه.
وقال مرشح الدائرة الثالثة مهلهل املضف:
رغم علم احلكومة املسبق بالعجز املالي قامت
بتوقيع صفقة اليوروفايتر
وق��ال مرشح ال��دائ��رة اخلامسة النائب
حمدان العازمي :لم أص�وّت طوال مسيرتي
مع حتويل أي استجواب إلى «التشريعية» أو
«الدستورية»
وق��ال مرشح ال��دائ��رة الثانية عبدالله
االنبعي  :اإلص�لاح احلقيقي يبدأ بتعديل
قانون االنتخاب وتشريع قانون عادل يضمن
فرصة أكبر للتمثيل االنتخابي
وق��ال مرشح ال��دائ��رة اخلامسة النائب
د .محمد احلويله  ،بقدر كبر مدينه صباح
االحمد من حيث عدد ساكنيها ومساحتها
وبقدر كبر األسم الذي حتمله كان اهتمامنا
مكافئ له،ومن ساعة توقيعنا لوثيقة املدنية
عملنا جاهدين بالتنسيق مع أهالي املدنية
وجلانها التطوعية والناشطني فيها لتحقيق
مطالبهم والسعي لتذليل العقبات أم��ام
مشاريعها وخدماتها واحتياجاتها
واض��اف د .احلويلهإن العمل البرملاني
ال ينتهي عند حدود قاعة عبدالله السالم بل
ميتد إلى كل ركن في هذا الوطن العزيز لذلك
أقر بالعمل امليداني فكان نتيجة ذلك متابعة

عبدالله فهاد

ال �ص �ق �ع �ب��ي :احل �ك��وم��ة ه�ي�م�ن��ت ع �ل��ى ق� � ��رارات امل�ج�ل��س
وقوّضت إرادته مبا يخالف صريح املادة  ٥٠من الدستور
احل ��وي� �ل ��ه: ال �ع �م ��ل ال �ب ��رمل ��ان ��ي ال ي �ن �ت �ه��ي ع �ن ��د ح ��دود
ق��اع��ة ع�ب��دال�ل��ه ال�س��ال��م ب��ل مي�ت��د إل��ى ك��ل أرك ��ان ال��وط��ن
ع � � �ب� � ��دال � � �ل� � ��ه األن� � � �ب� � � �ع� � � ��ي :اإلص� � � � ل� � � ��اح احل � �ق � �ي � �ق� ��ي
ي� � � � � �ب � � � � ��دأ ب � � � �ت � � � �ع� � � ��دي� � � ��ل ق � � � � � ��ان � � � � � ��ون االن� � � � �ت� � � � �خ � � � ��اب
ع��اش��ور :ث�ق��ة امل��واط��ن ب��احل�ك��وم��ة غ��ائ�ب��ة  ..وامل�س��ؤول��ون
ي �ق �ص��ون أش ��رط ��ة اف �ت �ت ��اح م� �ع ��ارض ال �ن �ص��ب ال �ع �ق��اري
أداء تنفيذ املشاريع وتسريع وتيرة اإلجنا ز
وإن وفقنا الله نعدكم ب��أن نستمر في بذل
املزيد خلدمة الكويت وأهلها
وقال مرشح الدائرة الثالثة عبدالرحمن
املسفر العجمي :لم نتجاوز املليون ونصف،
ولكن ما لدينا من حتديات قد يفوق ما لدى
دول يتجاوز سكانها ال  ١٠٠مليون  ،ومعظم
ما نعاني منه ميكن حله بجرة قلم  ،ولكن ما
دمنا نختار املسؤولني بالطريقة املعتادة ،
وننتخب أعضاء فاسدين  ،فلن يتغير شيء.
واض��اف العجمي وزارة التربية ستظل
حتت طائلة النقد مادامت ستسير على هذا
النهج هذه أسباب انتكاسة العملية التعليمية
ووجه العجمي رسالة الى الناخبني يامن
تبيع صوتك ويامن تبيعني صوتك  ،اقرأ رأي
الشرع في هذه اجلرمية التي تصنف أنها من
الكبائر  ،فلعلكما تتوبان إلى الله وتعودان
إلى احلق  ،فاملال احلرام قليله وكثيره عواقبه
وخيمة .
وق���ال العجمي ب���دأت ص��ح��وة الشعب

الزعبي يطالب ببطاقة عافية للمعاقني
وكبار السن وربات البيوت أسوة باملتقاعدين

حامد حزام

خالد الشطي

ع �ب��دال �ل��ه ف� �ه ��اد :ن �ع �ي��ش أزم � ��ة إخ� �ف ��اق وت �ع �ث��ر م�س�ت�م��ر
وأكثر السموم فتك ًا تكمن في متزيق وحدتنا الوطنية

بناء جامعات حكومية لتقنني الهجرة الدراسية

طالب مرشح الدائرة الثانية احملامي حامد حزام
الزعبي بضرورة بناء املزيد من اجلامعات احلكومية
وذلك لتقنني الهجرة الدراسية،مؤكدا أنه وفي حال
وصوله لقبة عبد الله السالم سيكون ه��ذا املطلب
على رأس أولوياته ،فالكويت دولة غنية ولديها كل
املقومات العلمية والتقنية ،مستغربا هجرة الطلبة
الكويتيني وغير الكويتيني للدراسة باخلارج.
وأكد بأن تكون هذه اجلامعات حكومية ومجانية
للمواطن ،منوها إلى ض��رورة قبول الطلبة األجانب
مببالغ وأق��س��اط أس��وة ب��دول ج���ارة ،وم��ؤك��دا على
ض��رورة فتح جميع التخصصات ،وكذلك من يريد
استكمال دراسته العليا ،وبذلك نكون قد وفرنا الكثير
على ميزانية الدولة على حد قوله.
ودع�����ا احل���ك���وم���ة ل����ض����رورة م����س����اواة ك��ب��ار
السن واملعاقني وربات البيوت باملتقاعدين من خالل
بطاقة “عافية” ،معتبرا بأن هذا املطلب مطلب شعبي،
ومختتما كالمه قائال :أنصح الشعب الكويتي بأن
يعطي صوته ملن يستحق وميثله في مجلس األمة
القادم  2020ال من ميثل عليه ،وعلى اجلميع أن يشارك
في هذا العرس الدميقراطي فاملقاطعة وترك الساحة ال
تفيدنا بشيء.

عبد الله األنبعي

مب��ح��ارب��ة م��ن ي��ش��ت��ري األص����وات وال���ذمم
ويرتكب الكبائر شرعا واحل��م��اق��ات بحق
الوطن واملواطنني اطردوهم أيها الناخبون
والناخبات وأوص��ل��وا لهم رسالة أن وعي
الشعب وإرادته أقوى من إغراءات الفاسدين.
وقال املرشح صالح الهاشم الزلت اطالب
بإعادة إعمار املدينة الترفيهية ألطفال الكويت
،أطفالنا ليسوا مشاريع حكومية أو مخالفات
مالية نتكلم عنها أطفالنا ليسوا أصواتاً
انتخابية.أطفالنا هم االستثمار احلقيقي
خلمسني سنة قادمة .إسعادهم وتعليمهم
والترفيه عنهم هو واجب مجلس االمة بعد
تقاعس حكومتنا عن ذلك
وقال مرشح الدائرة الرابعة أحمد سودان
الضويحي :هل يعقل بأن يتم حرمان املواطن
م��ن حتسني وضعه املعيشي عبر منعه من
العمل في وظيفتني بينما يسمح للوافد بذلك !؟
وقال مرشح الدائرة االولى حسن جوهر:
أرجو من سمو رئيس الوزراء أن يطوف على
الدواوين ليسمع نبض الشعب

وقال مرشح الدائرة الثانية النائب رياض
العدساني طلبت فتح حتقيق بشأن جتاوزات
الشركات وحرمانهم من دخ��ول مناقصات
مؤسسة الرعاية السكنية وإحالة امللفات
للنيابة باإلضافة إل��ى تعويض املواطنني
املتضررين ومت ذلك رسميا ً
وق���ال م��رش��ح ال��دائ��رة الثالثة النائب
الدكتور عبدالكرمي الكندري مئات االعالنات
غير املرخصة متأل الشوارع وفضائح املال
السياسي متارس علنا ً في االنتخابات كل هذا
ولم حترك احلكومة ساكنا ً لكن استفزها عمل
وطني شبابي.
واضاف الكندرينهج اليتغير وسلوك لن
ينعدل ترك املجرم والبحث عن املبلغ التحقيق
مع املصلح وحماية املخالف..
وقال مرشح الدائرة الثالثة وليد الغامن:
الصراع السياسي يفسد كل ما هو جميل في
هذا البلد!
وقال مرشح الدائرة الرابعة محمد نايف
العنزي :
• املرأة الكويتية املتزوجة من غير كويتي
أكثر م��ن عانى خ�لال السنوات املاضية..
ولألسف القانون لم ينصفها يجب زي��ادة
القرض اإلسكاني لها وتوظيف أبنائها دون
احلاجة إلى واسطة
وقال مرشح الدائرة الرابعة طارق الوزق:
قضية إصالح اخللل في التركيبة السكانية
على رأس أولوياتي ،واكد الوزق أنه يسعى
إلى املساهمة في تطوير العمل املؤسسي حال
وصوله للبرملان
وق����ال م��رش��ح ال���دائ���رة ال��ث��ان��ي��ة عمر
الطبطبائي :البيروقراطية في مجلس األمة
أسوأ من الوزارات
بدوره قال مرشح الدائرة الرابعة محمد
عبيد الراجحي لنفزع للكويت إلنتشالها من
الفشل ال��ذي فرضه علينا الفاسدون اليوم
الكويت تطلبكم  ..اختاروا ملستقبل عيالكم.
وقال مرشح الدائرة الثالثة النائب محمد
املطير ان صح اخلبر..مضحك امر احلكومة
بانها ستفتح حتقيق بشأن الفتات تثقيفية
حت���ارب ش���راء االص����وات ه��ذا يبني توغل
الدولة العميقة في احلكومة وحتكمها في
االنتخابات
وقال مرشح الدائرة الرابعة النائب ثامر

السويط  :السلطة في السابق تبنت أشخاص
مشبوهني ودع��م��ت مجموعات الكراهية
واخلرف العنصري
بدوره قال مرشح الدائرة االولى الدكتور
عبداملطلب بهبهاني عشر سنوات واجلهاز
املركزي للبدون ماكو شيء سواهمعقوله في
 10سنوات ماجليتو واحد مستحق ؟؟؟
وقال مرشح الدائرة الثالثة فوزي الصقر
 :الرفاهيه التي يطالب بها املواطنني هي
التوافق مع الغالء املعيشي وضبطه واملتابعه
وع��دم االه��م��ال ؛ م��راع��اه ملعيشة املواطنني
الحتياجاتهم الضروريه
واضاف الصقر عدم حسن االختيار بسبب
تكتالت الفرعيات من القبليات والطوائف
..ه��ذه التكتالت تخرج لنا اعضاء فاسدين
بسند ال��ص��وت ال��واح��د يعملون الج��ل تلك
التكتالت وال يلتفتون ملصلحة البلد والشعب
املغلوب علي ام���رة ؛ وي��ج��ب تغيير نظام
الصوت الواحد الي نظام الصوتني او ثالثة
لقطع دابر الفرعيات
 .وقالت مرشحة الدائرة الثالثة النائبة
صفاء الهاشم النائب يخلص شغله في مكتبه
باملجلس !!!مو ي��دور في أروق��ة ال��وزارات
يخلص معامالت  .املواطن اخلص له شغله
اذا فعال مظلوم وله حق بالقانون ومن مكتبي
او اثناء اجللسه !!
ب��دوره قال مرشح الدائرة الثالثة باسل
جاسر اجلاسر لهذا السبب وغيره الكثير انا
ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب
لألراضي العربية..
وس��أك��ون ض��ده دائ��م �اً ط��امل��ا استمر في
احتالل االقصى املبارك واألرضي العربية..
وق���ال م��رش��ح ال��دائ��رة الثانية د .خالد
عايد العنزي  :نواب يتسابقون على السبق
ُسن وتُلغى في
الصحفي لقوانني مفصلية ت َ
ذات الوقت !  .هذا عبث !.
 وقال مرشح الدائرة الثالثة مهند الساير
إمياناً مني بأن طرح املشكلة أول طرق حلها
ومالمسة اجلرح جزءا ً مهماً في عالجه لهذا
كنت حريص بالفترة السابقة على ذل��ك ..
أما وقد عرضنا املشكلة فقد جاء وقت عرض
احللول من خالل
ووقع مرشح الدائرة الرابعة النائب عسكر
العنزي على ميثاق الشرف للمطالبة بجميع
مطالب وح��ق��وق موظفي الطيران املدني
ب���اإلدارة العامة للطيران امل��دن��ي بحضور
قائمة التغيير
وق��ال مرشح ال��دائ��رة اخلامسة الصيفي
مبارك الصيفي  :مجلس االمة تالعب مبشاعر
املتقاعدين  ،البنوك تتدخل في التامينات وال
ميكن ان تسمح بتخفيض نسبة الفائدة
وقال مرشح الدائرة الرابعة محمد طنا
العنزي
رئيس اجلهاز املركزي يضع قيود على
ال��ب��دون وي��دع��ي بأنهم يحملون جنسيات
أخ���رى وه���ذا ك�لام غير صحيح ويتحدى
صالح الفضالة ب��أن يقبل مناظرته أم��ام
الشعب الكويتي لكي يثبت للجميع أن هذه
مجرد إدعاءات كاذبة .
وق��ال مرشح ال��دائ��رة الرابعة احملامي
محمد عبدالله املنديل مؤيدا ً اسقاط القروض:
مطلب شعبي ع���ادل..هبات ومنح تذهب
للدول وفي املقابل مواطن يعاني من الديون
وال��ق��روض ،أس��ر تعاني وأش��خ��اص دخلوا
السجون لعدم مقدرتهم على السداد

اجلاسر :اإلصالح يبدأ بالرقابة الفعالة
على ميزانية الدولة وحساباتها اخلتامية
ص�������رح ب�����اس�����ل ج���اس���ر
اجلاسر مرشح الدائرة الثالثة
النتخابات مجلس األمة ٢٠٢٠
بأن اإلصالح في وطننا العزيز
بحاجة ماسة للرقابة الفعالة
واحلازمة ملواضع اخلطأ واخللل
والفساد متهيدا ً لوقفه ومحاسبة
املسؤولني عنه بغض النظر عن
أسمائهم أو إنتماءاتهم ،ورأى
ب��أن ه��ذا ال يتحقق إال من خالل
املناقشة الدقيقة واملسؤولة
لبنود وأب��واب امليزانية العامة
للدولة واحلسابات اخلتامية
ملؤسساتها استرشادا ً بتقارير
دي�����وان احمل��اس��ب��ة واجل��ه��ات
الرقابية األخرى.
وأض��اف قائال :هذا ما أعاهد
الله وأعاهد أه��ل الكويت عليه
لوقف املهازل التي باتت سمة
من سمات مجالس األمة األخيرة
التي ال تناقش امليزانيات وال
احل��س��اب��ات اخلتامية وتقرها
إقرار جماعي مبا فيها من شبهات
وفساد وه��در وسرقات إل��ى أن

باسل اجلاسر

وصل بنا هذا املجلس (مجلس
 )٢٠١٦بأن تصرف الدولة من
ميزانية  21/20اجلديدة دون
مناقشة وال إقرار ،أي كما جاءت

من احلكومة ومبخالفة القانون
والدستور وال حول والق��وة اال
بالله.
ه����ذا ب���اإلض���اف���ة ل��ل��رق��اب��ة

الفعالة على التعيينات في
املناصب القيادية التي باتت
م��ح��ص��ورة ببعض احملاسيب
واألق�����رب�����اء وي����ح����رم م��ن��ه��ا
الكفاءات واملستحقني بل اننا
بتنا نرى بعض األسماء تتنقل
ب�ين املناصب بالرغم م��ن أنها
ل��م حتقق اي إجن��از ف��ي أي من
املناصب التي تقلدتها ،وأسماء
أخرى تعني في أكثر من مكان في
ذات الوقت.
وط��ال��ب ب��وق��ف امل��ع��اش��ات
االستثنائية للنواب وال��وزراء
ووقف املنح املبالغ بها للوزراء
وال�����روات�����ب واالم����ت����ي����ازات
املتضخمة امل���ق���ررة ل��رؤس��اء
وأع���ض���اء ال��ه��ي��ئ��ات وب��ع��ض
امل��ؤس��س��ات احل��ك��وم��ي��ة التي
تتراوح مرتباتهم ما بني  15ألف
دينار و 10االف بخالف احلوافز
واالمتيازات األخ��رى ،مؤكدا أن
كل ه��ذا الهدر يجب أن يتوقف
ويجب استعادة املعقولية فيما
يتم صرفه وعدم الهدر.

