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   2016 استمروا في توجيه االتهامات والنقد ملجلس 

يومان قبل الصمت االنتخابي .. ووعود املرشحني تنهال على ناخبيهم
 ريا�ض عواد 

مع اقتراب موعد الصمت االنتخابي قبل 
االنتخابات املقرر لها اخلامس من ديسمبر 
القادم والتي يتنافس فيها عدد 341 مرشحا 
ومرشحة  بعد تنازل وانسحاب ع��دد 54 
مرشحا الختيار عدد 50 نائبا ملجلس االمة 
2020 والوسط تواصل متابعة ما يتناوله 
املرشحون على منصات التواصل االجتماعي 
املختلفة وكانت البداية مع ونيفني معرفي: 
أهل الكويت الكرام رج��اال ونساء أشكركم 
على دعمكم الدائم لي منذ أن قررت الترشح 
وشكرا على ثقتكم بي، سوف أكون عند ُحسن 
ظنكم وسأخدم كل الشعب الكويتي وسوف 
أوظف كل ما أملك من خبرة قانونية خلدمتكم 
حفاظا على حقوقكم ومن أجل رفعة الوطن 

لكم ولألجيال القادمة  
م.عبدالرحمن عبدالكرمي املطوع  مرشح 
ال��دائ��ره الثانيه  ”التعليم املوجه” مفتاح 

التنمية وتعديل التركيبة السكانية
وق���ال م��رش��ح ال���دائ���رة االول����ى عيسى 
معرفي ال للمركزية ف��ي االدارة واحتكار 

السلطة
 مراقبة أداء العمل االداري من جهة مستقلة 

محاسبة املقصرين باتخاذ اشد العقوبات
 تقدمي الذمة املالية سنويا للمسؤولني 

واالقارب من الدرجة األولى
وقال مرشح الدائرة الثالثة صقر الصقر 
لدينا الكثير م��ن االق��ت��راح��ات واملشاريع 
واالنظمة املتقدمة والقوانني ؛ لدينا كل شئ 
متوفر وجاهز التطبيق ولكن اليوجد لدينا 
آلية التطبيق الصحيح ، فالفساد نخر كل 
ب��اب فيجب القضاء علي الفساد اوالً من 
خالل تشريع قوانني حتكم الثقرات واملثالب 
القانونية حتي نغلق منابع الفساد ونقطع 

دابرة
مرشح الدائرة االولى حسن جوهر: قضية 
املصاحلة الوطنية مشروع التسامي على 

اجلراحات
وقال مرشح الدائرة االولى د. محمد حسن 
الكندري : الشعب الكويتي أمام مسؤولية 
وطنية شرعية أخالقية في اختيار املرشح 

الذي عليه ان يحمل آالمه وآماله وطموحاته
  وق����ال م��رش��ح ال���دائ���رة ال��ث��ان��ي��ة ع��م��ر 
الطبطبائي : ه��ن��اك م��ن يطمس القوانني 
والتشريعات في اللجان ، والبيروقراطية 

افسدت املجلس 
وق��ال مرشح ال��دائ��رة ال��راب��ع��ة  النائب 
السابق شعيب امل��وي��زري وزارة األشغال 

كيلو ب 24 مليون وين صارت•
وق��ال مرشح ال��دائ��رة الرابعة  املهندس 
جسار اجلسار: راح يكون لنا وقفة جادة في 

مجلس األمة إلنهاء القانون املسيء
وقال مرشح الدائرة الثالثة احملامي فوزي 
صقر الصقر لدينا الكثير من االقتراحات 
وامل��ش��اري��ع واالنظمة املتقدمة والقوانني 
؛ لدينا ك��ل ش��ئ متوفر وج��اه��ز التطبيق 
ولكن اليوجد لدينا آلية التطبيق الصحيح 
، فالفساد نخر كل باب فيجب القضاء علي 
الفساد اوالً من خالل تشريع قوانني حتكم 
الثقرات واملثالب القانونية حتي نغلق منابع 

الفساد ونقطع دابرة
 واضاف الصقر رغم عدم تفاؤلي بإمكانية 

إسقاِطها في مرحلة اإلنحدار التي نعيشها
 لكن األَُسر الكويتَيّه أَْوَليٰ من أغلب أْوُجه 

ْرف اخلارجّيه غير املُجديه! الَصّ
ه   وإهدار املاليني علي امبراطورّيات جتارَيّ

داخلّياً تداركوا إنهيار األُسر الكويتَيّه
 واعتبروها ملحقاً

وقال مرشح الدائرة الرابعة فرز املطيري 
تطبيق قانون املسيء بأثر رجعي يتنافى 
مع القواعد القانونية املقررة، وهو هدم لركن 
من أركان 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،،.
واضاف فرز املطيري نحن اآلن نعيش من 
أصعب الفترات التي متر به البالد ، فالكويت 
بحاجة ماسة إل��ى م��ن ينتشلها م��ن وحل 
الفساد ، وعلينا كمواطنني مخلصني لهذه 
األرض وشعبه اختيار األفضل واألجدر ملن 
يكون مخلطا وق��ادرا على الوقوف في وجه 

كل فاسد مهما
كانت مكانته في الدولة، فتواطؤ األجهزة 
الرقابية واحلكومة عن التصدي للمفسدين 
من بعض النواب والوزراء أدى إلى ضخامة 

الفساد في البالد
وق��ال مرشح الدائرة الثالثة  أحمد نبيل 
الفضل : طبيعي ن��غ��رق بشبر م��اي ، دام 
تقرير اللجنة البرملانية بالتحقيق في كارثة 
السيول منح ص��ك ال��ب��راءة للشركات ...! 

وحذرنا من لعبتهم
واض�����اف ال��ف��ض��ل رغ���م حت��ص��ل ن���واب 
االس��ت��ش��راف السياسي ف��ي مجلس االم��ة 
املبطل االول على املعاشات االستثنائية إال 
أنني رفضت التحصل على املعاش خالل 
عضويتي تضامناً م��ع م��ح��دودي الدخل 
واالرام��ل واملطلقات ورد احلكومه مكافآت 

العسكريني.
 وق����ال م��رش��ح ال���دائ���رة  االول��ى ك��ام��ل 
العوضي: لدينا 97  أل��ف موظف واف��د في 
ال��وزارات لو مت إحالل 10 آالف كويتي بدالً 

منهم في كل عام النتهت القضية
 وقال مرشح الدائرة الثالثة محمد املطير 
ًما ِللَنّاِس في  ماِن ُمَحَرّ ماكان في ماضي الَزّ
َماِن ُمَباُح؛   فالَفْتُك َفٌنّ و اخِلداُع سياَسٌه  هذا الَزّ

و ِغَنى اللُُّصوِص َبَراعًة و جناُح.
وأض����اف امل��ط��ي��ر ي��ج��ب ت��ع��دي��ل ق��ان��ون 
املناقصات بحيث يتم حصر املناقصات 
الكبيرة على الشركات املدرجة في البورصة 
وذلك لزيادة الشفافية ولتعم املنفعة على 
شريحة كبيرة من املساهمني وخللق فرص 
عمل وق��د سبق ان تقدمنا ب��ه��ذا االق��ت��راح 

وسنعمل على اقراره باذن الله 
وقال مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح 
: السماح للموظف وه��و على رأس عمله 
باستبدال إجازاته ببدل نقدي ، حق تعطل 
بعد أن كاد أن يرى النور  .. وسنعمل على 

إقراره بإذن الله.
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 معنوياً ومادياً
واضاف االنبعي : البد من اجتماع القوى 

السياسية الوطنية وتوحيد الرؤى والعمل 
اجلماعي املنظم ملعاجلة الوضع الساسي

 وقال مرشح الدائرة الثانية سعود سعد 
املطيري: إلخواننا املهجرين الذين ضحوا 
بأنفسهم من أجل الشعب أمانة في أعناقنا  و 
واجب علينا بالوقوف الى جانبهم لذا أتشرف 
بالتوقيع على امليثاق_الوطني للمصاحلة 
الوطنية ودعما لقضية عادلة و حتى ال تكون 

مكافأة املصلحني هو تشريدهم عن وطنهم
 مرشح الدائرة الرابعة مرزوق اخلليفة: 
م��ن يتهم ثلث الشعب بتزوير اجلناسي   
 عليه االعتذار عن هذه اجلرمية الكبرى بحق 

تاريخ الكويت
  ب��دوره ق��ال مرشح ال��دائ��رة اخلامسة 
النائب السابق ماجد مساعد املطيري البد 
من تشريع ينهي مأساة األخطاء الطبية 

التي حتصد أرواح الكويتيني” 
وق�����ال م���رش���ح ال����دائ����رة اخل��ام��س��ة 
ن��اص��ر س��ع��د ال���دوس���ري: ال��ت��ق��اع��د وق��ت 
اإللتفات حلياتكم وصحتكم، بدعمكم بإذن 

الله نحقق هذا الهدف.
وق��ال مرشح ال��دائ��رة الثالثة والنائب 
السابق عبدالله ال��ك��ن��دري مشاركتي في 

التوقيع على 
امليثاق_الوطني للعفو الشامل واملصاحلة 
الوطنية إلمياني أننا في مرحلة حتتاج إلى 
جميع أطراف املجتمع وممارسة الكل للدور 

االصالحي من جانبهم.
واض���اف الكندري ط��وق النجاة يطلبه 
املواطن فيرمى للتاجر، حكومة تغيث التاجر 

وتترك املواطن يغرق 
 وق��ال مرشح الدائرة اخلامسة والنائب 
السابق احلميدي ب��د السبيعي أخ��ي��راً مت 
تنفيذ مطالباتنا بإحالة بعض قياديي النفط 
للنيابة وفق ماجاء بتقرير جلنة التحقيق 
وإستجوابنا لرئيس ال���وزراء ولكن على 
احلكومة تنفيذ باقي التوصيات وإيقاف 
تلك القيادات عن العمل وخاصة ممن جتاوز 
القانون ووظ��ف أبنائه وأقاربه وساهموا 

بحرمان الشباب الكويتي من التوظيف

 م��رش��ح ال���دائ���رة ال��راب��ع��ة فهيد محمد 
الديحاني: امل��رأة هي ام��ي، اختي، زوجتي، 

بنتي
  وق���ال م��رش��ح ال��دائ��رة األول���ى احملامي 
صالح سمير العوضي ُيجيب عن سؤال: هل 

سنصل اليوم إلى العجز عن دفع الرواتب؟ 
وق���ال م��رش��ح م��رش��ح ال��دائ��رة الرابعة 
ال��دك��ت��ور دومي امل��وي��زري : ث��اب��ت��ون على 
مواقفنا.. ومستمرون بالتصدي للظواهر 
الدخيلة على مجتمعنا ل��ن نقبل املساس 
بثوابتنا االسالمية.. فهي طريقنا ونبراسنا 

في احلياة
مرشح الدائرة الرابعة مساعد عبدالرحمن 
العارضي: احلكومة التي تنظر للمواطن 
كغريب في زمن الوفرة املالية   وشريك في 
زمن العجز املالي هي حكومة فاسدة وغير 

مؤمتنة على إدارة شؤونه. 
ب��دوره قال مرشح الدائرة الثالثة جمال 
العمر يجب أن يكون هناك نظام واض��ح 
لتعيني القياديني في الكويت مبعايير سليمة 
وصحيحة، اسمرار التعيينات البراشوتية 
والترضيات هو ما أوصلنا لهذه املرحلة 

احلرجة.
وق������ال م���رش���ح ال�����دائ�����رة ال���راب���ع���ة 
مرزوق اخلليفة الشمري في الوقت الذي 
جند فيه اللصوص وال��ف��اس��دون يرتعون 
في مؤسسات الدولة دون حسيب ورقيب 
نرى االح��رار والشرفاء يدفعون ثمن حبهم 
وخوفهم على ه��ذا الوطن ويناضلون من 
اجل رفعته. متضامنون مع خيرة رجاالت 

الكويت وان غدا لناظره قريب..
 وقالت مرشحة ال��دائ��رة الثالثة النائبة 
السابقة صفاء الهاشم: رسالتي ألهل الكويت 
ب��أال نفقد األم��ل وأال نشعر ب��اإلح��ب��اط من 

دميوقراطيتنا العريقة 
 - وأكدت أن الدميوقراطية الكويتية قامت 
على مبادئ صحيحة من احلرية والعدالة 

واملساواة
واضافت الهاشم  قضية تزوير اجلناسي، 
ذك���رت ال��ه��اش��م أن��ه��ا أث���ارت قضية ش��راء 
اجلناسي، مبينة أنها كانت قضية واح��دة 
مبلف به 62 ألف جنسية، »وعندما أثرتها 
كنت أريد الوزير أن يصعد املنصة ولم يرد 
أن يصعد املنصة في استجوابي ذي األربعة 
م��ح��اور، ومت إل��غ��اء م��ح��وري��ن، ورض��ي��ت 

وطالبت من زمالئي متكيني من املنصة«.
  وأوض��ح��ت أن��ه »ص���درت أح��ك��ام م��ن 10 
إلى 15 سنة بالتزوير، ألنهم أخ��ذوا مبالغ 
مقابل جناسي مادة أولى ومادة 7 وغيرها، 
ودخلوا السجن، ومنهم عسكريون في وزارة 
الدفاع وفي وزارة الداخلية، وثبت تزويرهم، 
وطالبت الوزير بإيقاف هذا الشيء والوزير 

يقول ننتظر جلنة التحقيق«.
وق��ال مرشح ال��دائ��رة  الثالثة روض��ان 
ال��روض��ان  امل��واط��ن يتحمل وبشكل يومي 

سوء الرعاية: 
 الصحية، التعليمية، اإلسكانية و احلديث 

عن مس جيب املواطن هو أمر مرفوض.
 الطبقة املتوسطة هي مصدر االستقرار 
االقتصادي وأي محاولة لإلضرار بها هو 
إضرار القتصاد الدولة املواطن أولى بخيرات 

بلده.
  وق�����ال�����ت م����رش����ح����ة »ال������دائ������رة 
اخل��ام��س��ة« ال��دك��ت��ورة خديجة القالف: • 
امل��رأة الكويتية سياسياً مازالت في أولى 
خطواتها.. واملقارنة مع الرجل ظاملة.. كيف 

نقارن 15 سنة بتجربة 80 سنة؟!
 واض��اف��ت ال��ق��الف م��س »ج��ي��ب« املواطن 
لعالج »التخبطات«.. غير مقبول• قد نشاهد 

فئة تصل إلى ما دون خط الفقر 
التركيبة السكانية ملف قدمي ويحتاج إلى 
التعديل وفقاً للتقيم العملي ودراسة سوق 

العمل خلل 
  التركيبة في العمالة السائبة باملقام األول

 وع���ن ال��ف��س��اد ق��ال��ت ال��ق��الف  ال��ف��س��اد 
»املُتفشي«.. يضع الكويت في حرج دولي• 
هل أصبحت الدولة »كيكة« الكل يأخذ منها 

وميشي؟!
  وقال مرشح الدائرة الثالثة جراح خالد 
الفوزان: الفساد يجب أن يزاح ولن يزاح إال 

باملشاركة من أجل التغيير .
 وقال مرشح الدائرة الثالثة صالح الهاشم 
توظيف الكويتيني في في النفط سيكون 
ه��ذا من االم��ور الهامة التي سأتبناها حني 
وصولي ان شاء الله بأصوات ناخبي الدائرة 
الثالثة لقاعة عبد الله السالم النفط مصدر 
الدخل الرئيس لدينا حمايته واجب علينا اذا 

قامت احلكومة بالتفريط به.. 
وق��ال��ت صفاء ال��ه��اش��م: أن��ا أح��د مقدمي 
اقتراح »الستني عاماً«.. وإعطاء املهن فائقة 

الدقة مهلة حتى 15 عاماً .
وق��ال مرشح الدائره الرابعة ف��راج زبن 
العربيد : موقفي سجلته في التصويت على 
تكويت القضاء عكس من كان ينادي بتوطني 
الوظائف وص��وت ضدها .. موقفي واضح 
ومعلن وتكويت الوظائف اولوية ال احيد 

عنها
 وق���ال م��رش��ح ال���دائ���رة االول����ى أس��ام��ة 
الشاهني 9 سنوات ولم يسمح لنا مبناقشة 

قضية اسقاط القروض في مجلس األمة
واض��اف الشاهني مجلس 2016 مجلس 
ذو أغليبة “حكومية” “جتارية” مسيطرة .. 

وهو مجلس خّيب اآلمال.
 ب���دوره ق��ال م��رش��ح ال��دائ��ره اخلامسه 
د.صالح ذياب املطيري في حال قدر الله لنا 
الوصول ال��ى مجلس االم��ه لن يكون هناك 
تعاون مع احلكومه وسأستجوب رئيس 
الوزراء في حال عدم تعاونه في اقرار قانون 

العفو الشامل
وقال مرشح الدائرة اخلامسة ناصر سعد 
الدوسري: التقاعد وقت اإللتفات حلياتكم 
وصحتكم، بدعمكم ب��إذن الله نحقق هذا 

الهدف.
  وق��ال مرشح ال��دائ��رة ال��راب��ع��ة النائب 
السابق علي الدقباسي: القرار اليوم في يد 
الشعب الكويتي وليس بيد اي سلطة اخرى 
وسيقول كلمته السبت املقبل نسأل الله ان 
يولي علينا خيارنا ونختار األك��ف��اء حتى 

نوفر احللول ملشاكلنا
 وق��ال مرشح ال��دائ��رة الرابعة املهندس 
محمد نايف العنزي: لألسف يتكرر مشهد 
غرق الشوارع بالكويت كعادة كل عام وسط 
وعود حكومية “مزيفة” باالستعداد ملوسم 
األمطار ، تتالشى مع اول موجة طقس سيئة 

تتعرض لها البالد.
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 مساواتها بالرجل حق دستوري

الكندري: آن األوان للمرأة الكويتية
أن تأخذ حقوقها غير منقوصة

اكد مرشح الدائرة اخلامسة يوسف الكندري 
على إميانه ب��أن امل��رأة الكويتية رك��ن أساسي 
وجوهري في بناء املجتمع الكويتي، مشيرا إلى 
أن البناء سينهار في يوم ما ألنه بال أساسات 

سليمة ومتينة.
وش��دد الكندري على دعمه لقضايا امل��رأة 
العالقة وفي مقدمتها جتنيس أبناء الكويتية 
ومنح إقامات دائمة لهم في أس��رع وقت ممكن 
وتوفير حقوق السكن املساوية للرجل من أجل 

حفظ استقرار وسكينة األسرة الكويتية. 
ولفت الى ظلم املرأة الكويتية على مدى عقود 
من الزمن عن طريق حرمانها من بعض احلقوق 
واملكتسبات الدستورية املستحقة لها وعدم 
إنصافها إنصافا حقيقيا حتى يومنا هذا، مبينا 
وجود استغالل لقضيتها العادلة واستخدامها 
كعناوين وم��واق��ف سياسية من قبل البعض 
بهدف الوصول الى البرملان على حساب أملها 

ومعاناتها املستمرة نحو العدالة.
واعتبر أن تلك مم��ارس��ات رخيصة يقوم 

بها بعض املستفيدين والطامعني ممن ماتت 
ضمائرهم على حساب املرأة. 

وأض��اف قائال: لن يستطيع كائن من يكون 

بأن يتناسى أو يطمس كفاحها املرير وسعيها 
ال���دؤوب للحصول على حقوقها السياسية 
كاحلق باالنتخاب والترشح وتقلد املناصب 
السياسية والقيادية التي توجت بالنصر في 
ع��ام 200٥ وإث��ب��ات وج��وده��ا وج��دارت��ه��ا  في 
حتقيق اإلجن����ازات املشرفة وال��دف��ع بعجلة 

التنمية بجهود متظافرة مع نظيرها الرجل. 
وختم تصريحه الصحفي مؤكدا بأن االلتفات 
ملطالباتها املتكررة واالستجابة لها مبا يتوافق 
مع ما تضمنه دستور دولة الكويت وما يستلزم 
ذلك من استحداث تشريعات جديدة أو التعديل 
على التشريعات القائمة ما هو إال واجب وطني 
على كل شريف يسكن هذه األرض، مشددا على 
أنه آن األوان لوقفة جادة وحازمة جتاه قضايا 
امل��رأة الكويتية حتى ترى مطالباتها املركونة 
في أجندة احلكومة والبرملان النور وتتحقق 
لها العدالة التي لطاملا كانت نصب أعيننا بكل 
مانقوم ب��ه م��ن أج��ل كويتنا الغالية، فاملرأة 

الكويتية تستحق األفضل واإلنصاف والعدالة.

يوسف الكندري

احلمدان : تخفيض أعداد الشباب املنتظرين 
للوظائف ضرورة لتوفير حياة كرمية لهم 

أكد مرشح الدائرة اخلامسة حمود 
محمد احل��م��دان ان الشباب ه��م قلب 
ال��وط��ن ال��ن��اب��ض ودم����اؤه املتجددة 
ومستقبله الواعد وهم اللبنة األساسية 
ف��ي ب��ن��اء املجتمعات، خصوصاً إذا 
أع��ط��وا االه��ت��م��ام الكفيل ف��ي تطوير 
ق��درات��ه��م وطاقاتهم ف��ي سبيل تقدم 

وازهار البالد.
وأض���اف ف��ي تصريح صحفي ان 
الشباب ب��ات��وا يعانون م��ن مشاكل 
كثيرة تسببت ف��ي تقليص دوره��م 
في املشاركة املجتمعية الفاعلة كقلة 
ف��رص العمل ومشاكل في التوظيف 
وكذلك مسألة السكن فالشباب يعتبر 
ه��ذه املشكلة م��ن أكثر املشاكل التي 
تواجه مستقبله وكذلك قلة الفرص 
االستثمارية والغياب التام ملشاريع 

الشباب. 
وبني ان احللول وعلمية االصالح 
الشامل تبدأ باإلميان بقدرة الشباب 
على االبداع والعطاء، وتعزيز مشاركة 
ال��ش��ب��اب وال��ت��ع��ب��ي��ر ع��ن قضاياهم 

وط��م��وح��ات��ه��م، واي���ج���اد بيئة عمل 
مناسبة للشباب، وض���رورة تكافؤ 
الفرص بني اجلميع، وإع���ادة هيكلة 
صندوق املشروعات مبا يتماشى مع 

الشباب وطموحاتهم.

وأك���د دع��م��ه ال��دائ��م وال��الم��ح��دود 
للشباب واالعمال التي يقومون بها ال 
سيما مساهماتهم في القطاع اخلاص 
وتطويره مبيناً ان ذلك ينمي اعتمادهم 
على نفسهم واب��ت��ع��اده��م ع��ن العمل 
الروتيني احلكومي ومشاركتهم في 
التنمية الشاملة بحيث يكون لهم في 

العمل التجاري اخلاص.
وأوض����ح ان���ه س��ي��ك��ون م��ن أوائ���ل 
الداعمني لقضايا الشباب وحمل هموهم 
حتى يتم حّل واجتياز جميع مشاكلهم 
، مستدركا بقوله إن��ه ك��ان حريصا 
على معاينة طموحاتهم وقضاياهم 
عن قرب من خالل النزول إلى الشارع 

واالستماع إليهم.
وشدد على ضرورة تخفيض أعداد 
الشباب املنتظرين للوظائف في ديوان 
اخل��دم��ة املدنية ب��ه��دف توفير حياة 
كرمية لهم، إضافة الى توفير السكن 
املناسب لهم م��ن خ��الل توفير امل��دن 
اإلسكانية اجل��دي��دة وع��دم ارهاقهم 

باإليجارات.

حمود احلمدان 

احلميدي السبيعي محمد املطير فرز املطيري عبدالله االنبعي 
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