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احلجرف :أمامنا في هذه االنتخابات قضايا مستحقة كقضايا الفساد «الصندوق املاليزي» و «صندوق اجليش»

العملية االنتخابية دخلت مراحلها األخيرة و 54مرشح ًا انسحبوا

مبارك احلجرف

ريا�ض عواد
أغلق باب انسحاب املرشحني من سباق
انتخابات أمة  ،2020على  54مرشحاً،
أكثر من نصفهم سحبوا أوراق ترشيحهم
خالل األيام الثالثة األخيرة املاضية
 8في الدائرة األول��ى ،و  9في الثانية،
فيما انسحب  12م��رش��ح�اً م��ن ال��دائ��رة
الثالثة و 14من الرابعة و 11مرشحاً
من منافسات انتخابات الدائرة اخلامسة
واالن سيكون التنافس بني املسجلني االن
في كشوف املرشحني والوسط تتابع ما
يكتبه املرشحني على منصات التواصل
االجتماعي االمختلفة كوسيلة بديلة
للتواصل مع ناخبيهم عوضا عن املقرات
االنتخابية املعتادة نظرا لتعليمات وزارة
الصحة واخلاصة باالشتراطات الصحية
بانتشار فيروس كرونا وبداية
كتب مرشح الدئرة طالل الدبوس أرجو
م��ن ال��ش��ع��ب الكويتي أن ي��راج��ع كافة
التقارير ..ليحاسب النواب السابقني وال
يقع في خطأ التصويت ملن أخفق
وق������������ال م������رش������ح ال�������دائ�������رة
الرابعة النائب مبارك هيف احلجرف
كل انتخابات لها ظروفها  ..وأمامنا في
هذه االنتخابات قضايا مستحقة كقضايا
الفساد «الصندوق املاليزي» و «صندوق
اجليش
واضاف احلجرف أنا كنت من احملاربني
ال��ش��رس�ين ج����دا ً ف��ي ق��ض��ي��ة «ال��وث��ي��ق��ة
االقتصادية»
وبخصوص قانون «العفو العام» قال
احلجرف جبنا عليه  20ص��وت في حني
قانون احملكمة اإلداري���ة جبنا عليه 27
صوت ولكن أ ُسقط بأصوات احلكومة
وقال مرشح الدائرة الثالثة النائب د.
ع��ب��دال��ك��رمي ال��ك��ن��دري بعد التحذيرات
اجل��وي��ة وح��ال��ة القلق التي يشعر فيها
اجلميع ،على احلكومة بجهاتها املعنية
االستنفار وتفعيل خطط الطوارئ.
وق��ال مرشح ال��دائ��رة الثالثة جمال
العمر قانون اجلرائم االلكترونية وصمة
عار في جبني حرية الرأي ،وسقطة كبيرة
ف��ي م��س��ار احل��ري��ات ال��ع��ام��ة إل��غ��اء هذا
القانون واجب على مجلس األمة القادم.
وقال النائب السابق ومرشح اخلامسة
د.محمد ه��ادي احلويلة :من الواجبات
التي يفرضها العمل البرملاني التفاعل
مع القضايا املختلفة من منطلق وطني
ودستوري وإنساني
لذلك حرصنا على أن نكون ملبني لكل
ن��داء ومتواصلني مع اجلميع ما وسعنا
ذلك من مؤسسات مجتمع مدني وأفراد
وق��ال مرشح الدائرة اخلامسة ياسر
العازمي :قضية حقوق امل��رأة املتزوجه
من غير كويتي ليست قضية استحقاق
قانوني فحسب بل هي قضية انسانية من
واجبنا مناصرتها
واضاف العازمي على مقياس التصنيف
العاملي حلت جامعة الكويت في املرتبة الـ
 ٨٠١على مستوى العالم من بني ١٠٠٠
جامعة فمن املسؤول!
وقال العازمي اصبح املواطن الكويتي

عسكر العنزي

يدفع اكثر من ثلثي راتبه قيمة إجاريه
لتامني مسكن مناسب السرته بينما تقف
احلكومه و املجلس مكتوفني االيدي حلل
مثل تلك القضايا
امل�����������واط�����������ن ي�����ن�����ت�����ظ�����ر 20
سنة وهو ناطر بيت ..ومنطقة الوفرة
السكنية تفتقر للخدمات
وقال مرشح الدائرة الثانية سعود سعد
املطيري:
 ٥٧ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة م��اب�ين وزارات
وهيئات و مؤسسات ذات ميزانية مستقلة
رفضت تطبيق (احلوكمة) بحسب تقرير
ديوان احملاسبة(احلوكمة) عملية اصالح
إداري و مالي و تطويري
فلماذا لم تطبقها هذه اجلهات احلكومية
اذا كانت حتارب معنا الفساد ؟!
وق��ال مرشح الدائرة الثانية روضان
الروضان القضية اليوم قضية وطن من
أج��ل الكويت أحسنوا اإلختيار والقادم
أفضل بإذن الله.
وق���ال م��رش��ح ال��دائ��رة ال��راب��ع��ة فهيد
الديحاني :الكويت متر مبرحلة مفصلية
وال مجامله على حساب الكويت لنعي أن
الشعب مصدر السلطات
وق��ال مرشح ال��دائ��رة الثانية النائب
رياض العدساني قضية اإليداعات
س��ب��ق وان ن��ش��رت أس��م��اء وم��ب��ال��غ
القبيضة ف��ي جلسة كشف اإلي��داع��ات
املليونية وذل��ك لوثيق كافة األم��ور في
مضبطة مجلس األمة ولكن غالبية املجلس
شطبت كلمتي ،فاملسؤولية على من صوت
باملوافقة على الشطب
وق��ال مرشح ال��دائ��رة الرابعة د.عبيد
شحاذه العنزي:الشعب يريد ان يعرف
ال��وض��ع امل��ال��ي احلقيقي ل��ل��دول��ة مل��اذا
الشفافية م��ف��ق��ودة؟ مل���اذا يعقد مجلس
االمة جلسة سرية ملناقشة الوضع املالي
للدولة!؟ أليست هذه أموال الشعب ومن
حقه ان يعرف عنها!
ب���دوره ق��ال م��رش��ح ال��دائ��رة الرابعة
م.محمد نايف العنزي :السكوت احلكومي
املريب اعطى مجموعة الثمانني وغيرها
شرعية مزيفة وجعلها ت���وزع صكوك
الوطنية على املواطنني  ..وآن األوان ان
تلجم هذه املجموعات وتخرس السنتهم
التي تفوح منها رائحة العنصرية.
وق��ال مرشح ال��دائ��رة الرابعة مساعد
عبدالرحمن املطيري :عندما تتحول حقوق
امل��واط��ن الدستورية من صحه وتعليم
وس��ك��ن وغ��ي��ره�ام��ن متطلبات العيش
الكرمي الى «شعارات انتخابية»
ف��ه��ذا دل��ي��ل ع��ل��ى اس��ت��ي��ط��ان الفساد
ووج����وب االص��ل�اح ال��س��ي��اس��ي ق��ب��ل اي
إصالح
 وق���ال م��رش��ح ال��ث��ان��ي��ة ال��ن��ائ��ب عمر
الطبطبائي النظام االداري للدولة يجب
ان يُنسف !
احلاله كما كان عليه من السابق املشاكل
ليست بجديدة وامنا مر عليها عقود وانا
شخصت اخللل ووضعت احللول
وق��ال مرشح ال��دائ��رة ال��راب��ع��ة ماجد
موسى املطيري  :احلكومة سحبت الوثيقة

د .عبدالكرمي الكندري

م .جسار اجلسار

ع�ب��دال�ك��رمي ال �ك �ن��دري :ب�ع��د ال�ت�ح��ذي��رات
اجل��وي��ة ب��االم�ط��ار على احلكومة بجهاتها
املعنية االستنفار وتفعيل خطط الطوارئ
م � �ح � �م� ��د احل� � ��وي � � �ل� � ��ة :م� � ��ن ال� � ��واج� � �ب� � ��ات
ال� � �ت � ��ي ي � �ف� ��رض � �ه� ��ا ال � �ع � �م � ��ل ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي
ال� �ت� �ف ��اع ��ل م� ��ع ال� �ق� �ض ��اي ��ا امل �خ �ت �ل �ف ��ة م��ن
م �ن �ط �ل ��ق وط � �ن� ��ي ودس � � �ت� � ��وري وإن� �س ��ان ��ي
ع� � � �م � � ��ر ال � � �ط � � �ب � � �ط � � �ب � � ��ائ � � ��ي :ال � � �ن � � �ظ� � ��ام
االداري ل � �ل � ��دول � ��ة ي � �ج� ��ب ان ُي �ن �س ��ف
ج� � �س � ��ار اجل� � � �س� � � ��ار :إل� � � ��ى م � �ت� ��ى س �ت �ظ��ل
ش� � � ��وارع ال� �ك ��وي ��ت ت� �ع ��ان ��ي م� ��ن اس �ت �ه �ت��ار
امل� � �س � ��ؤول �ي ��ن ك� � ��ل ع� � � ��ام م� � � ��ن األم� � �ط � ��ار
االقتصادية التي قدمتها في مجلس ٢٠١٣
بعد رفضنا القاطع لها بسبب اجتاهها
مباشرة الى املواطن
بدوره قال مرشح الدائرة الثالثة صالح
الهاشم رئيس مجلس أ ُمة مبرتبة
وزيرة االشغال رنا الفاس قبل توزيرها
وفي سنة ٢٠١٣متتدح قرار دبي بإحالة
مسؤولني للنيابة في دب��ي .رنا الفارس
انت االن وزي��رة االشغال ورأي��ت ماحدث
ف��ي اس��ت��اد ج��اب��ر ال���ذي مت ص��رف مئات
امل�لاي�ين عليه وال���ذي حت��ول ال��ى شالل
سياحي ورأيت غرق بعض املدن السكنية.
ليتك تقومي بتطبيق مامتنيته لوطنك
احلبيب
واض��اف الهاشم املهمة االول��ى ملجلس
االمة القادم تتلخص في أمرين:
امل��ت��ق��اع��دي��ن وامل��ق��ت��رض�ين .وه��ن��اك
اشخاص يحملون الصفتني .للمتقاعدين
هناك حكم صدر لصاحلهم وتنظره دائرة
التمييز اآلن أم��ا املقترضني املتعثرين
فاحلل أن يقوم البنك املركزي بواجبه في
الرقابة على أداء البنوك املخالف للقانون
وتقاضي فوائد فاحشة
وقال مرشح الدائرة اخلامسة مرزوق

احلبيني  :املجلس مطالب ب��أن يعود
الى وضعه الطبيعي كمجلس تشريعي
رقابي .
وق���ال م��رش��ح ال��دائ��رة االول���ى صالح
سمير ال��ع��وض��ي « :ك��م��ا أن احلكومة
حرصت على أن يكون دستورنا جامد من
الـ  62يجب عليها أن تضع نظام تعليمي
ثابت ملدة التقل عن  12سنة حتى نستطيع
إنقاذ ماميكن إنقاذه»
ب���دوره ق��ال م��رش��ح ال��دائ��رة الرابعة
امل��ه��ن��دس ج��س��ار اجل���س���ار :إل���ى متى
س��ت��ظ��ل ش�����وارع ال��ك��وي��ت��ت��ع��ان��ي من
استهتار املسئولني كل ع��ام من األمطار
بتصريحاتهم بجهوزيتهم لها ونفاجئ
بفشلهم في التخطيط ما نحن به تقاعس
واضح من املسئولني في احلكومة ووزارة
االش��غ��ال أعمالكم ط��وال السنة ظهرت
رداءتها وفشلها في يوم واحد
وق��ال مرشح ال��دائ��رة الرابعة النائب
ثامر السويط  :أى أمان إجتماعي تتحدث
عنه السلطة في برنامج عملها وهي من
سحبت اجلناسي بسبب أراء سياسية.
وقالت مرشحة الدائرة الثانية عاليه
اخل��ال��د ت��زاي��د ح��االت الفساد ه��و مجرد

عمر الطبطبائي

نتيجة لعدم تغيير االل��ي��ات امل��وج��ودة،
نحتاج جتفيف منابع الفساد عن طريق
تطبيق احلوكمة لضمان الشفافية و رفع
االداء
ب��دوره ق��ال مرشح ال��دائ��رة اخلامسة
فيصل خالد بن حثلني:
غالء املعيشة و القروض انهكت الشعب
لذلك نحتاج الى ق��رارات فاعلة وحاسمة
من قبل احلكومة والبرملان ،كما نحتاج
ال��ى حتسني دخ��ل امل��واط��ن مب��ا يتناسب
مع اي���رادات ال��دول��ة من النفط وحتقيق
الرفاهية للشعب.
واض��اف بن حثلني وبعيدا عن الطرح
غير العقالني والشعارات الرنانة والتي
تطلق هنا وهناك ال بد من العمل اجلاد
لتحقيق مصلحة الوطن والنظر الى هموم
وقضايا املواطن ووضع احللول املناسبة
لها
وق��ال مرشح ال��دائ��رة الرابعة مساعد
عبدالرحمن املطيري:
ع��ن��دم��ا ت��ت��ح��ول ح���ق���وق امل���واط���ن
ال��دس��ت��وري��ة م��ن صحة وتعليم وسكن
وغ��ي��ره��ا م��ن متطلبات العيش الكرمي
الى «شعارات انتخابية» فهذا دليل على
استيطان الفساد
وقال مرشح الدائرة الرابعة فرز محمد
املطيري لن نتوان حلظة في دعم قانون
العفو الشامل
وسنقرن اقوالنا باالفعال،،
وقال مرشح الدائرة اخلامسة النائب
د.حمود اخلضير :غير مقبول ما حصل
في بعض املناطق اليوم  ،وال��ذي يؤكد
فشل وزارة األش��غ��ال وزي���ف ادع���اءات
مسؤوليها عن جاهزيتهم ملوسم الشتاء
وعلى الوزيرة الفارس االنتقال بنفسها
إلى امليدان ومعاينة االض��رار ومحاسبة
املقصرين
وقال مرشح الدائرة اخلامسة الدكتور
صالح ذياب املطيري  :فايروس كورونا
اثبتت النقص في التشريعات القانونيه
التي تدعم الشباب و املشاريع الصغيره
امام الكوارث و االزمات
واض��اف ذي��اب املطيري أمطار اخلير
 ...تكشف الفساد!!! والزال املتهم متواري
عن األنظار ولكن ثقوا بالله أن الفاسد و
املفسد مكشوف و احملاسبة بعد اسبوع !!!
وقال مرشح الدائرة الثالثة النتخابات
مجلس األمة  2020باسل جاسر اجلاسر
إن اإلص�لاح في وطننا العزيز بحاجة
م��اس��ة ال��ى ال��رق��اب��ة الفعالة واحل��ازم��ة
ملواضع اخلطأ واخللل والفساد متهيدا
لوقفه ومحاسبة املسؤولني عنه بغض
النظر عن أسمائهم أو انتماءاتهم ،ورأى
أن ه��ذا ال يتحقق إال م��ن خ�لال املناقشة
الدقيقة واملسؤولة لبنود وأبواب امليزانية
العامة للدولة واحل��س��اب��ات اخلتامية
ملؤسساتها اس��ت��رش��ادا بتقارير دي��وان
احملاسبة واجلهات الرقابية األخرى.
وأض��اف اجلاسر قائال :هذا ما أعاهد
به الله وأعاهد أهل الكويت عليه لوقف
املهازل التي باتت سمة من سمات مجالس
األمة األخيرة التي ال تناقش امليزانيات وال

احلسابات اخلتامية وتقرها إقرارا جماعيا
مبا فيها من شبهات وفساد وهدر وسرقات
إلى أن وصلنا الى هذه احلالة ،بأن تصرف
ال��دول��ة م��ن ميزانية  21/20اجل��دي��دة
دون مناقشة وال إقرار ،أي كما جاءت من
احلكومة ومبخالفة القانون والدستور
وال ح��ول وال ق��وة اال بالله .وت��اب��ع :هذا
ب��اإلض��اف��ة ال���ى ال��رق��اب��ة ال��ف��ع��ال��ة على
التعيينات في املناصب القيادية التي باتت
محصورة ببعض احملاسيب واألق��رب��اء
ويحرم منها الكفاءات واملستحقون بل
إننا بتنا نرى بعض األسماء تتنقل بني
املناصب بالرغم م��ن أنها ل��م حتقق اي
إجن��از في أي من املناصب التي تقلدتها،
وأسماء أخرى تُعني في أكثر من مكان في
ذات الوقت.
وق���ال ع��ض��و مجلس األم���ة السابق
ومرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي
ضرورة أن تبادر احلكومة إليجاد مخرج
وح���ل س��ري��ع وع��اج��ل ملشكلة ق��روض
املواطنني ،الفتاً إلى أنها وصلت ملرحلة
غير معقولة وال ميكن السكوت عنها.
وقال العنزي إن املجلس أقر في السابق
قانوني األس��رة واملعسرين ،غير انهما
لم يساهما بحل القضية بل انها تفاقمت
اليوم لتشمل اكبر عدد ولتتضرر منها أسر
كويتية كثيرة.
ورفض العنزي االتهامات والشائعات
التي يتم ترويجها خصوصا خالل فترة
االنتخابات وقبلها بفترة بسيطة بهدف
التأثير على الناخبني ،مشيرا ً ال��ى ان
البعض «يتهمنا بالعلن وأم��ام الشعب
الكويتي ويأتي ليعتذر بيني وبينه عندما
نرفع ضدهم قضايا لنأخذ حقنا».
وقال مرشح الدئرة الثالثة د .عبدالعزيز
الصقعبي يفترض أن ت��ك��ون مساهمة
املشاريع الصغيرة في الناجت احمللي في
االقتصاديات الناشئة بحدود ،٪٣٠بينما
تشكل في الكويت .٪٤
ولتعزيز دور املشاريع الصغيرة يجب
تفعيل مواد الصندوق الوطني لدعم املشاريع
الصغيرة وال��ت��ي تنص على أن أول��وي��ة
املناقصات تكون للمشاريع الصغيرة.
ثامر السويط  5 :ديسمبر يومكم كتابة
مستقبل الكويت بيدكم ف�لا تتخلوا عن
هذه السلطة .وال تفرطوا بهذه اإلرادة وال
تتركوا الكويت .واض��اف السويط وين
رايحني! شنو مستقبل هالبلد؟ ال يجب أن
يكون الناس في موقع املتسائل .فاألمة ..
مصدر السلطات ،وصاحبة اإلرادة ولها
اليد الطولى بكتابة مستقبل الكويت.
 ٥ديسمبر يومكم ف�لا تتخلوا ع��ن هذه
السلطة ،وال تفرطوا بهذه اإلرادة  ،وال
تتركوا الكويت
مرشح الدائرة الثالثة عبدالرحمن املسفر
العجمي يشدد على أهمية دور املواطن
الكويتي في محاربة الفساد السياسي وعدم
متكني املرشحني الفاسدين من الوصول إلى
مجلس األمة.
وقالت مرشحة ال��دائ��رة الثالثة صفاء
الهاشم :وزير املالية يرفض اإلطالع على
احللول املالية للدولة

املطوع :وزارة الصحة تتخبط في قراراتها ..ال تخطيط مسبق
استنكر مرشح الدائرة الثانية املستشار فاضل
هالل املطوع قرار وقف السفر من 34دولة ،مؤكدا
أن ال��ق��رار رمب��ا يكون صائب لو أن��ه منع هؤالء
القادمني م��ن تلك ال���دول س��واء أك��ان ع��ن طريق
الترانزيت أو القدوم املباشر ،ولكن السماح لهم
بالدخول عن طريق الترانزيت ومنعهم من الدخول
املباشر يعتبر تخبط ما بعده تخبط من قبل وزارة
الصحة وعلى رأسهم وزيرهم الذي ينبغي عليه
االستقالة وت��رك املنصب ملن يستحقه على حد
تعبيره.
وأك��د أن القرار بدخول رعايا ال��دول ال 32عن
طريق الترانزيت شجع السياحة في دول شقيقة

مثل دب��ي التي استقبلت أكثر من نصف مليون
مقيم في الكويت في فنادقها التي جنت من ورائهم
املاليني ومن خالل اإلقامة على أراضيها  14يوما
قبل املجيء للكويت ،وزد على ذلك فحص ال()pcr
الذي تأخذ حكومة دبي مبالغا كبيرة من خالله،
متسائال أال ميكن لهؤالء أن ينشروا ال��وب��اء في
دبي؟ أم أنننا نخاف على شعبنا أكثر مما تخاف
دبي على شعبها؟ مؤكدا أن هناك خلل واضح في
التعامل مع األزمة.
ومطالبا احلكومة بعدم االجنراف وراء تخطيط
رجل واحد فقرارات الوزير مع االحترام الشديد له
يشوبها الكثير من التخبط والعشوائية وتوصياته

يجب أال تؤخذ باحلسبان ،فاألجدر بنا أن نحجر
هؤالء مؤسساتيا في فنادقنا لتستفيد الدولة من
خالل تشغيل الفنادق من أموال وافديها بدل من أن
تذهب لدول أخرى.
ودع��ا احلكومة إل��ى ض��رورة استثناء بعض
اجلهات من الدول احملظورة مثل األطباء واملعلمني
فنحن في أشد احلاجة لهم في بداية العام الدراسي
اجلديد وخاصة بعد إعالن وزارة التربية نقصا
حادا في عدد معلميها ،ومستغربا منع األطباء من
الدخول في حني يستقبل الوزير أطباء بأجر شهري
أضعاف أضعاف رواتب األطباء العاملني لديه وهم
اآلن عالقني في اخلارج.

وختم تصريحه الصحفي قائال :األج��در بك يا
وزي��ر الصحة اخل��روج للعيان بلقاء تلفزيوني
توضح للشعب طريقة اختيارك للدواء ،وكيفية
التقصي عنه من قبلكم ملعرفة نتائجه وعدم وجود
آثار سلبية له ،فمعظم الشعب الكويتي رافضا لهذا
ال��دواء لعدم وجود تطمينات حكومية ،وتوضح
للشعب تكلفة الدواء على ميزانية الدولة فالشعب
الكويتي شريك باتخاذ القرارات املصيرية ،وتبني
لهم بأنك ستكون أول من يجرب الدواء كونك واثق
به ويكون أخذك للدواء مصور على الهواء مباشرة
فهذا يطمئن الشعب الكويتي بأنه آم��ن ويوقف
اإلشاعات التي تثار في هذا املوضوع.

فاضل هالل املطوع

