
أتعهد ألھل الكویت جمیعا ان أعمل على اإلصالح والتمسك باألدوات الدستوریة وتفعیل ً

قوانین الدولة٬ والتشریعات التي تعمل على تطویر الكویت والمحافظة على حقوق 

الشعب ومصالحھ ومستقبل أجیالھ:

ایمانا منا بأن الوطن باقي ونحن الزائلون٬ سنعمل على أن ینعم ابنائنا بحیاة كریمة ً 

كما فعل آبائنا المؤسسون.
من مبدأ أن الوطن للجمیع وكلنا شركاء في البناء والتعمیر٬ سنعمل على أن یأخذ  

الشباب فرصتھ في رسم مستقبلة بیده.
انطالقا من قولھ تعالى " وقفوھم انهم مسؤولون" سنعمل على إقرار قانون الذمة ً 

المالیة وتطبیقھ بالشكل الصحیح.
تعدیل قانون الشركات التجاریة بحیث یتوافق مع متطلبات المرحلة ورؤیة صاحب  

السمو بتحویل الكویت الى مركز مالي واقتصادي.
العمل على تعدیل قانون االنتخاب الى مزید من العدالة والتكافؤ. 

الحرص على مبدأ تكافؤ الفرص٬ واقرار تشریعات تسهل على الشباب العمل الحر  

وتوفیر الدعم المادي والمعنوي واالرشادي لهم.
مشاركة الشباب في خطة التنمیة وإعطاء الفرصة لهم لالستفادة من ابداعاتهم  

وعطائهم المتجدد.
قانون ھیئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالیة. 

العمل على اقرار قانون استقالل القضاء وفصل األدلة الجنائیة والتحقیقات وضمها  

للسلطة القضائیة.
العمل على تحریر األراضي لحل الملف اإلسكاني٬ والعمل على توفیر أعداد أكبر من  

الوحدات السكنیة بشكل سنوي. 
تفعیل قانون المنافسة وكسر االحتكار للحد من ارتفاع األسعار وإعطاء فرصة  

للشباب لممارسة نشاطات اقتصادیة.
التركیز على اإلصالح والتنمیة البشریة وتوفیر وظائف للمواطنین والقضاء على  

البطالة.
ایجاد حلول فعلیة لمشكلة البدون ومعالجتها بشكل صحیح ونهائي.  



بعد التوكل على هللا أوالً 

وعلى أھل الكویت وأبناء الدائرة الخامسة من بعده..

سئمنا من الوعود والعهود ..  سئمنا من العبث في مقدرات األمة ..  سئمنا 

من العبث في قبة عبدهللا السالم ..  سئمنا من التراجع في ظل التقدم الكبیر 

لدول الجوار ..  نقول لمن لم یهتم بمستقبل شبابنا وأبناءنا٬ ولمن فرط في 

المسؤولیة واألمانة ........ كفاكم عبثا !!ً

المهندس/   مشعل سلیمان داوود الشطي

حاصل على بكالوریوس ھندسة الكمبیوتر – جامعة الكویت. 

حاصل على دبلوم عالي في أنظمة الساب من كلیة سنغافورا. 

حاصل على عدة شهادات ودورات تدریبیة معتمدة في االدارة  

وتنمیة الموارد البشریة.

رئیس مجلس ادارة عدة شركات خاصة. 

یقول هللا عز وجل ( ولتكن منكم امة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن 

المنكر وأولئك ھم المفلحون).

من ھذا المنطلق ومن دعوة صادقة من صاحب السمو ومن ابناء الشعب الكویتي أجمع 

بنبذ الطائفیة والفئویة التي تمزق المجتمع وتفتك بوحدتنا الوطنیة٬ ومن أجل المحافظة 

على الدستور والدیموقراطیة وممارستها بشكل یلیق بنا كشعب مثقف واعي یعلم مالھ 

وما علیھ من مسؤولیات٬ ھذا الشعب الرافض للعبث بمقدراتھ وبمكتسباتھ وبحقوقھ ..         

ً نقول:   كفاكم عبثا

كفاكم عبثا بمستقبل شبابنا ... كفاكم عبثا بوحدتنا الوطنیة ... كفاكم عبثا بأموال الشعب 

ومصالحة ... كفاكم عبثا ألن الكویت لم تعد تتحمل أكثر ... كفاكم عبثا !ً

الدعوة الى تحریك عجلة التنمیة االقتصادیة في البالد .. 

الدعوة الى ترسیخ الوحدة الوطنیة ونبذ التطرف والطائفیة .. 

العمل على مبدأ تكافؤ الفرص بین الشباب .. 

الحفاظ على الدستور ومكتسبات األمة .. 

العمل من أجل بناء كویت المستقبل .. 

المساھمة الفاعلة في االرتقاء بمستوى الحوار وحریة الرأي .. 

اعادة الثقة في الدیموقراطیة واالرتقاء باألداء البرلماني .. 

محاربة الفساد والقضاء على أسبابة .. 

  وهللا ولي التوفیق

من الكویت نبدأ **** والیها ننتهي **** وھي الباقیة ونحن الزائلون


