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قالوا إن الكويت ال يصلح حلكمها إال أسرة آل الصباح

21 مرشحًا حصيلة اليوم السابع للتسجيل في إدارة االنتخابات

البقية ص11

العملية االنتخابية في السابق، 
مش���يرا إلى أن الصوت الواحد 
الشابة،  يعطي فرصة للوجوه 
الكويتي لم  املواط���ن  ان  حيث 
يلمس من املجلس السابق أي قرار 
أو قانون ميس حياة الناس ولم 
يشعر بأي تنمية تذكر بل ملس 

فقط اخلالفات والنقاشات.
بدوره، قال مرش���ح الدائرة 
األولى سعود بوحمد: لكل كويتي 
احلق في الترشح خلوض غمار 
االنتخاب���ات البرملانية في حال 
انطبقت عليه الشروط، رافضا 
املقاطعة بكل أشكالها وصورها، 
مؤكدا أن أوامر صاحب الس���مو 
األمير واضحة وعلينا الس���مع 

والطاعة.
التام ملا شهدته  وأكد رفضه 
الكويتية مؤخرا من  الس���احة 
أحداث ومس���يرات ومظاهرات 
مخالفة للقانون، وأساليب غريبة 
على الشعب الكويتي الذي تعود 
ان يحل مشاكله باحلوار والنقاش، 
اما انها تتحول الى مظاهرات غير 
قانونية فهذا ما يرفضه كل كويتي 

غيور على مصلحة بلده.
العدالة واملساواة

من جانبه، أشار مرشح الدائرة 
الثالثة خليل عبداهلل أبل الى ان 
برنامجه االنتخابي يرتكز على 
3 مبادئ ه���ي: العدالة واحلرية 
واملساواة، الفتا الى انه سيسعى 
الدستورية  ومن خالل األدوات 
الى إصالح االعوجاج السياسي 
وتقومي أداء احلكومة، وإصالح 
املنهجية واملس���اهمة في هيكلة 
انه  القضائية، مبينا  الس���لطة 
يشارك وفقا حلقوقه الدستورية 
التي كفلها الدس���تور له، داعيا 
ف���ي االنتخاب���ات  للمش���اركة 
واملساهمة في إيصال املرشحني 

األفضل للمجلس.
وأضاف أبل: ان الكويت بلد 
دميوقراطي ودولة مؤسس���ات 
وفيه���ا الكثير م���ن النعم التي 
يفخر بها املواطن، مش���يرا الى 
ان ان���ه يجب حتص���ني اجلبهة 
الى بر  الداخلي���ة والوص���ول 
األم���ان، في ظل بعض الظروف 
التي تعيشها بعض  املضطربة 
الدول في الدول األخرى، موضحا 
أمام خيارين، األول  ان اجلميع 
هو الفوضى واللجوء للخطوات 
غير القانونية، والثاني هو اتباع 

بتحكيم قناعاتهم وعدم اخلضوع 
لقناعات اآلخرين او القبيلة او 
األحزاب، حيث يكون اإلنس���ان 
حرا في اختياراته وعدم تسييره 
من قبل أي شخص او جهة، الفتا 
الى انه سيطالب في حال جناحه 
بوجود محكمة شرعية، باالضافة 
الى ضرورة عودة املرأة الى منزلها 
وعدم املكوث طويال خارج املنزل، 
لكونه���ا مربية االجي���ال وهي 

املسؤولة عن تربية األبناء.

القضاء على الفساد

من جهته، أشاد مرشح الدائرة 
الرابعة محمد الرشيدي بالقرار 
احلكوم���ي بإنش���اء هيئة عامة 
ملكافحة الفساد، الفتا الى ان هذا 
يصب في القضاء على الفس���اد 
املستشري في الوطن، مستغربا 
من عدم إقرار املجلس الس���ابق 
ملثل هذه الهيئة رغم ان الفساد 
قدمي وموجود والكل يعلم مبدى 

انتشاره في الكويت.
الرشيدي احلكومات  وحمل 
املتعاقبة مس���ؤولية  الكويتية 
تعطيل عجلة التنمية في البالد، 
إلى انشغالهم  الس���بب  مرجعا 
باالستجوابات والرد على األسئلة 
البرملاني���ة، وأكد انه كان يجب 
على احلكومة السير في تنفيذ 
خطة التنمية بش���كل متواز مع 
الرد على أس���ئلة البرملان، الفتا 
التنمية توقفت  الى أن عجل���ة 
لفترة ليس���ت بالقليلة أدت الى 
تأخر الكوي���ت كثيرا عن الدول 

اخلليجية املجاورة.
الرش���يد مرس���وم  وامتدح 
الصوت الواحد لس���مو األمير، 
مؤكدا انه سيقضي على التكتالت 
والتحالفات التي كانت تشهدها 

غير دستورية ولكن نحن يحكمنا 
واقع يحتم علينا ان نشارك في 
االنتخابات حتى ندير األمور وفي 
حال عودة إخواننا في املعارضة 
فسننسحب من أجلهم، وبني انه 
من الداعني الى الوحدة واخلروج 
من هذا التشنج السياسي ولكن 
واقعنا يقول غير ذلك ألن الكالم 
غير مقيد في اإلعالم وهناك طعن 
في القبائ���ل وهذا ما ال نرضاه، 
موضحا ان���ه يجب على اإلعالم 

عدم نقل الفتنة.
وردا على سؤال عما يثار من ان 
هناك بعض اإلسالميني يشاركون 
الدميوقراطية رغم  العملية  في 
مخالفتهم لها شرعا من اجل وأد 
احلياة الدميوقراطية في الكويت، 
رد البذالي بأن ه���ذا األمر غير 
صحيح ونحن لسنا في رسوم 
انه يستش���عر  متحركة. وذكر 
اخلطر في بعض املرشحني الذين 
يخوضون االنتخابات وهم ليست 
لديهم مبادئ، وما قد يقرونه من 
الى  مشاريع في حال وصولهم 

املجلس.
الكويت���ي  الش���عب  ودع���ا 
ف���ي االنتخاب���ات  للمش���اركة 
والترشح، للمس���اهمة في حل 
املشاكل املوجودة حاليا، مشيرا 
الى ان وس���ائل اإلعالم ساهمت 
بشكل كبير في تأجيج الشارع 
والنزاعات والتش���نج في أغلب 
األوقات، موضح���ا ان األغلبية 
مطالب���ة بالعودة ع���ن قرارها 
السابق واملشاركة في االنتخابات 
أداء احلكومة  من جديد ملراقبة 

وسن القوانني املهمة.
واضاف البذالي انه ال يجوز 
الطعن في أي ش���خص وال في 
الناخبني  نيته، مطالبا عم���وم 

يكتشفون الواقع، داعيا املعارضني 
ملرسوم الضرورة إلى ان تكون 
الدس���تور،  معارضته في إطار 
وان تكون املرجعية هي احملكمة 
الدستورية، وااللتزام بأي شيء 
تقرره احملكم���ة، وعن الطعون 
في االنتخابات وما اذا كان ذلك 
سيؤدي الى عودة مجلس 2009 
إيق���اف االنتخابات اجلارية  او 
أوضح عبدالصمد ان اي طعون 
لن توق���ف االنتخابات، ودعونا 
ال نس���بق األح���داث، مؤكدا ان 
الدس���تورية سبق ان  احملكمة 
النظ���ام االنتخابي،  حصن���ت 
ونحن جميعا يج���ب ان نلتزم 
القضاء، الفتا  بأي شيء يقرره 
الى ان الطعن مبرسوم الضرورة 
يتم عبر 3 طرق من خالل تقدم 
احلكومة بطعن او مجلس األمة 
او من خ���الل احملكمة املختصة 
بناء على طع���ون االنتخابات. 
وش���رح »أنه في حال جتاوزنا 
الدستورية »شهرين« من  املدة 
دون إجراء االنتخابات فإن مجلس 

2009 سيكون هو القائم.

حلول سلمية

بدوره، طالب مرشح الدائرة 
الثانية مبارك البذالي املعارضة 
بالعودة الى االنتخابات حتى ال 
يتفرد من يدعي الوطنية بالقرار، 
داعيا الى تهدئة األمور من الطرفني 

املعارضة واحلكومة.
وطال���ب احلكومة بأن تكون 
محايدة وأال يك���ون لها صوت 
داخ���ل املجلس حت���ى تكرس 
الدميوقراطي���ة، وأال تزي���د في 
التأزمي«، مؤكدا انه موافق على 

اي حلول سلمية.
املقبلة  وقال: إن االنتخابات 

أعداد املش���اركني في التجمعات 
واملسيرات، مؤكدا ان الكثير من 
القضايا في املجلس املبطل كانت 
مخالفة للدستور والالئحة وعندما 
كنا نحتج ونطالب بتصحيحها 
يقولون بان املجلس سيد قراراته، 
مضيفا »هل ه���ذه أغلبية تريد 
الدفاع عن الدستور؟!.. لن نخضع 

لإلرهاب السياسي«.
 وبني ان من يؤمن بالدستور 
فعلي���ه اللج���وء إل���ى احملكمة 
الدس���تورية ونحن س���نكون 
م���ع أي قرار تص���دره احملكمة 
الدستورية، مشيرا الى ان الناس 
بدأت تكتشف احلقائق وتعود 
الى الواقع السليم، مخاطبا من 
يعتبرون بان »الوقوف على التل 
اسلم« ومن ميسكون العصا من 
املنتصف بان هذا املوقف هو الذي 
سيرديكم، واملطلوب منكم موقف 

تاريخي وطني.
واعتب���ر ان خطاب صاحب 
السمو األمير كان حاسما وحازما، 
فالبعض كان يضلل الناس بان 
القيادة السياسية ستتراجع عن 
قرارها، ولكن احلمد هلل صاحب 
السمو األمير حسم هذا املوضوع 
وبني انه ال رجعة عن صالحياته 
التي اتخذها، مشيرا إلى ان 1045 
مرس���وم ضرورة صدرت خالل 
احلياة البرملانية، فلماذا لم يتم 
االعتراض عليها وأين هؤالء منها؟ 
مبينا ان هناك من رشح نفسه 
وأصبح رئيسا ملجلس األمة عبر 
انتخابات متت بناء على مرسوم 
ضرورة واليوم يدعي ان مرسوم 

الضرورة غير دستوري.
وأوض���ح ان املرحلة املقبلة 
تعتمد على وعي الناخبني الذي 
أصبح يتنامى بعد ان بدأ الناس 

من االنتخابات املاضية، معتبرا 
إياه حدا كافيا.

وأشار الى ان مرسوم الصوت 
الواحد هو الذي دفع بالتحالف 
الى تغيير  الوطني اإلس���المي 
إستراتيجيته من خالل الترشح 
في اخلمس دوائر إليصال رسالة 
واضحة لتطبيق القانون، مشيرا 
انه مع املقاطعة ففرص النجاح 

كبيرة.

نداء الوطن

من جانبه بدأ مرشح الدائرة 
الس���ابق عدنان  النائب  األولى 
عبدالصمد تصريحه بكلمة »لبيك 
يا وطن«، معتبرا ان من يشارك 
في العملية االنتخابية يلبي نداء 
الوطن في ظل الظروف العصيبة، 
مؤكدا ان ترشحه يأتي انطالقا من 
املسؤولية الدستورية والوطنية 
والتاريخ سيحكم على كل فرد 

سواء من شارك او من قاطع. 
وقال ان هناك محاولة الختطاف 
القرار السياسي والوطن رأينا 
مؤشراتها خالل املجلس املبطل، 
مشيرا الى ان هناك خداعا سياسيا 
لصرف املواطنني عن املشاركة 
في حقهم الطبيعي في االنتخاب 
والترشيح، مشددا على اننا أمام 
مفترق طرق إما دولة مؤسسات 
او دولة فوضى، مش���يرا الى ان 
من يريدون دولة فوضى طعنوا 
في السلطة القضائية، وهذا يظهر 
بالنظر الى الوثيقة التي أصدروها 
بعد بطالن مجلس 2012 وتعرف 

الناس حقيقة أهدافهم.
ومتن���ى أال يخض���ع الناس 
لإلرهاب السياسي الذي ميارس 
لصرفهم عن املشاركة االنتخابات، 
مشيرا الى ان هناك تضخيما في 

اختتم اليوم السابع للترشح 
بتقدمي 21 مرشحا أوراقهم إلدارة 
االنتخابات منه���م امرأة واحدة 
ليرتفع عدد املرش���حني الى 115 

مرشحا بينهم 4 نساء. 
واختلف يوم أمس عن سابقيه 
من حيث طبيعة املرشحني اذ متيز 
بحضور مرشحني ميثلون تكتالت 
سياسية وهم مرشحو التحالف 
اإلس���المي الوطني او من حيث 
األجواء املشحونة التي سيطرت 
املكان بس���بب مشاحنات  على 

حصلت بني بعض املرشحني.
وقد شهد اليوم السابع أيضا 
تسجيل مرشحة واحدة هي عبير 
الفواز عن الدائرة الرابعة لترفع 
عدد املرشحات الى 4 في حني لم 

تسجل أي حالة انسحاب.
أما ابرز املرشحني في اليوم 
الس���ابع فهم عدنان عبدالصمد 
واحم���د الري وناص���ر الدويلة 

ومبارك البذالي. 
الثانية  الدائرة  وقال مرشح 
احمد الري ان الكويت بحاجة إلى 
بذل كل اجلهود، داعيا كل الكفاءات 
ملمارسة حقهم الدميوقراطي الذي 
كفله لهم الدس���تور، مشيرا الى 
ان���ه انتقل من الدائ���رة األولى 
الى الثانية بع���د تغيير قانون 
السابق  النائب  التصويت، وان 
عدنان عبدالصمد هو من سيمثلهم 
في الدائرة األولى، داعيا جميع 
الفعالة  الى املشاركة  املواطنني 
وعدم مقاطعة االنتخابات، مبديا 
احترام���ه لوجهة النظر الداعية 
للمقاطعة، مشيرا الى أن اجلميع 
ينعم بالدميوقراطية ولكن يجب 
ان تكون كما دعانا صاحب السمو 

األمير، وفقا للدستور.
وأوض���ح ان هن���اك وجهات 
نظر دستورية ترى ان مرسوم 
الضرورة ال تتوافر فيه الضرورة 
في حني رأى القانونيون انه حق 
لصاحب السمو األمير ومن حق 
التصويت عليه،  البرملان أيضا 
منوها مبا ذكره صاحب السمو 
األمير من ان سموه يرتضي بحكم 
احملكمة الدستورية فيما يخص 

مراسيم الضرورة.
واش���ار ال���ى ان برنامج���ه 
االنتخابي سيحتوي على نحو 
70 تش���ريعا منها قانون ينظم 
تعيني الوظائف القيادية، متوقعا 
ان تصل نسبة املشاركة الى %30 
وانها بذلك تساوي نسبة %50 

)أسامة أبو عطية( أحمد الري يقدم أوراق ترشحه أمس  عبير الفواز تسجل اسمها ضمن املرشحني عدنان عبدالصمد يسجل ترشحه في ادارة االنتخابات

مطر الشمري حزام اخلالدي علي العازمي هاني شمس مبارك البذالي

العازمي: أمير قبيلة 
العوازم بن جامع 
لم مينع الترشيح 

لالنتخابات بل ترك 
اخليار حراً

الدويلة: املرسوم 
األميري بالصوت 

الواحد جاء من صلب 
الدستور وصالحيات 
صاحب السمو األمير

البذالي: األغلبية 
مطالبة بالتراجع 
عن قرار مقاطعة 
االنتخابات لسن 
القوانني املهمة

الرشيدي: أحّمل 
احلكومات املتعاقبة 

مسؤولية تعطيل 
عجلة التنمية

في البالد

بوحمد: توجيهات 
صاحب السمو األمير 
للصالح العام وعلينا 

السمع والطاعة

الشطي: مقران انتخابيان 
لكل مرشح بعد احلصول 

على الترخيص
قال مساعد مدير عام إدارة شؤون االنتخابات 
املقدم صالح الشطي انه بالنسبة للوحات اإلعالنية 
فإن القانون رقم 35 لس���نة 1962 اخلاص بقانون 
االنتخ���اب وتعديالته حدد ب���أن وزارة الداخلية 
وبعد اقفال باب الترشيح تقوم بوضع اللوحات 
اإلعالنية اخلاصة بأس���ماء املرشحني وصورهم 
ف���ي مراكز الضاحية وافرعه���ا وفي األماكن التي 

تراها الوزارة.
واضاف ان لكل مرش���ح احلق ف���ي إقامة مقرين 
انتخابيني احدهما للذكور واآلخر لالناث بعد حصوله 
على ترخيص بذلك من بلدية الكويت يس���مح فيه 

باجراء الندوات االنتخابية وااللتقاء بالناخبني.
وأش���ار إلى ان وزارة الداخلية وبالتنس���يق مع 
وزارة التربية ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
خالل فترة احلم���الت االنتخابية تقوم بتخصيص 
مسارح املدارس وقاعات تنمية خدمة املجتمع وصاالت 
االفراح لعقد الندوات االنتخابية لكل من يطلب ذلك 
من املرشحني وذلك بعد ان يقوم املرشح بسداد مبلغ 
التأمني ويرد له بعد االنتهاء من عقد الندوات على ان 

يقوم بتسليمها باحلالة التي كانت عليها.
فرج ناصر  ٭

التميمي: قانون الوحدة الوطنية أبرز اهتماماتيالعصفور: كلمة صاحب السمو هي الفيصل 
التصعي���د والتط���رف وافتعال 
الصدام وجتاوز القانون واملبادئ 
الدستورية والثوابت اإلسالمية 
والوطنية؟ ومؤك���دا كذلك على 
أننا نرفض بشكل قاطع مظاهر 
االنحراف والشغب والفوضى التي 
تعمده���ا البعض دون مبرر مما 
أثار اخلوف والقلق لدى املواطنني 
جت���اه حاضرهم ومس���تقبلهم. 
فلقد أصبحن���ا متأكدين بالدليل 
والبرهان أن هناك مخططا غير 
مسؤول حتاول به بعض األطراف 
واألقطاب السياسية جر البلد إليه.. 
السيما بالسابق في أحد لقاءاتي 
التلفزيونية خ���الل االنتخابات 
السابقة قد أشرت بشكل واضح 
إلى أن هناك محاوالت جادة للعبث 

بالدستور.
ودعا اجلميع من أبناء الوطن 
إلى اتقاء اهلل في الكويت وأبنائه 
الكرام،  وبناته وبجميع أهله���ا 
ووضع مصلحة الوطن واستقراره 
نصب أعينه���م والعمل على وأد 
احملاوالت الشرسة والنهمة، لدى 
البعض، على زعزعة أمننا وأمن 

مستقبل أجيالنا القادمة.

وأشار الى أن املجالس السابقة 
»عجزت عن تشريع قانون الوحدة 

الوطنية.

خالل اس���تقبال سموه لهم أمس 
األول، تعتبر الفيصل واحلس���م 
حلقيقة ما يدار من خلف الكواليس 
من بع���ض أبناء الوط���ن الذين 
العليا  الكويت  ارتهنوا مصلحة 
وأمن وأم���ان مواطنيه ألجندات 
مشبوهة، مبينا ان اجلميع يعلم 
ان سموه لن يتحدث بهذا الشكل 
الواضح والصريح إال في حالة ان 
القيادة العليا أصبحت على علم 
ويقني كاملني من أن ما يتعرض 
ل���ه الوضع الداخل���ي من قالقل 
وقذف، وتخوين وترهيب لآلمنني، 
وجتييش الشارع الكويتي بفئات 
من الشباب املغرر بهم، ما هو إال 
عمل منظم لدف���ع الوطن حلالة 
الالاس���تقرار وتعطيل مصالح 
الش���عب بافتعال مصادمات مع 
رجال األمن، الساهرين على أمن 
البلد وشعبه، ملا يراد له من فوضى 
وتقويض البناء والتنمية الشاملة 

للكويت.
واضاف انه من هذا املنطلق، 
نتش���ارك م���ع س���موه ونطرح 
السؤال الكبير الذي أشار له.. ما 
حقيقة األهداف من وراء حمالت 

بصورة غير رسمية«. 
وذكر أن احلكومة هي املسؤولة 
الوحي����دة عن توفير كافة س����بل 
الراحة للمواطنني وحل قضاياهم 
كمشكلة اإلسكان والصحة والتعليم 
وحل قضية البدون ووضع خطة 
اس����تراتيجية لرفع مس����تويات 
اخلدم����ات بالكوي����ت وف����ي حال 
وجود تقصير منها على املجلس 
محاسبتها وفق األطر الدستورية 
ويوصل لها رس����الة باجناز هذه 
املشاريع التي قصرت فيها والتي 

تهم املجتمع«.
أنه س����يطالب  التميمي  وأكد 
في حال وصوله الى مجلس األمة 
بالتعجي����ل في ع����دة قوانني لعل 
الوطنية  الوح����دة  أبرزها قانون 
ونبذ الكراهية، غير مستبعد في 
الوقت ذاته تعدي����ال جزئيا على 

الدستور.
وقال »لدين����ا قوانني مفقودة 
ومنه����ا قانون الوح����دة الوطنية 
ونبذ خطاب الكراهية واألزمة التي 
منر بها في الكويت بسبب الطرح 
الطائفي املقيت الذي ميزق الشارع 

والنسيج االجتماعي«.

الثانية  الدائرة  قال مرش���ح 
مش���عل عب���داهلل العصفور ان 
الكلمة الت���ي توجه بها صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ملجموعة من أبناء الوطن الغالي 

أكد املرشح ملجلس األمة للعام 
2012 عن الدائرة اخلامسة عبداهلل 
التميمي أن التنمية هي مسؤولية 
احلكومة مبا أنها اجلهاز التنفيذي 
املسؤول عن حتصيل امليزانية فيما 
يبدي مجلس األمة النصح للحكومة 
ويراقب أداءها معتبرا أن ما يدور 
عن خط����ط تنمية خالل احلمالت 
والبرام����ج االنتخابية هو ضحك 

على الذقون.
وقال التميمي إن »املشروع أو 
البرنامج التنموي تقدمه احلكومة 
والنائ����ب ليس من����وط به تقدمي 
مشروع تنموي بل دوره مساندة 
احلكومة من خالل تقدمي املالحظات 
في اجلوانب املقصرة بها والدفع 
باالنتهاء منها بأسرع وقت ممكن 
باإلضافة إلى ال����دور الرقابي بأال 
يس����مح للحكومة باالنحراف عن 

مسارها التنموي«.
وأضاف أن »البرامج االنتخابية 
التي تطرح في الندوات ما هي إال 
ضحك على الذق����ون وهي برامج 
ألحزاب وكتل سياس����ية متارس 
نش����اطها العلني وال يخفى على 
شعب وجود هذه األحزاب ولكن  عبداهلل التميميمشعل العصفور
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الري: مرسوم الصوت الواحد دفع التحالف اإلسالمي الوطني إلى تغيير إستراتيجياته في الترشح بالدوائر اخلمس

عبدالصمد: الكويت أمام مفترق طرق إما دولة املؤسسات أو دولة الفوضى

ان تتمة المنشور ص10 إلى  املظاه���رات، مش���يرا 
التي���ارات واألحزاب والقبائل 
الكبيرة التي تقاطع االنتخابات 
تقاطع ألنها س���تفقد الكراسي 
فقط ال غي���ر، وكان بإمكانهم 
ان يطعنوا مبرس���وم الصوت 
الواح���د لو كان���وا جادين في 

حماية الدستور.
وذكر انه كان يصرف من جيبه 
اليافطات  على احلراك ونفقات 
وغيرها، واليوم اس���تغرب من 
يدفع على هذه البوفيهات، ومن 
أين تأتي هذه األموال؟ مبينا ان 
هناك خططا توضع مسبقا وتهيئة 

للشباب في هذا احلراك.
وأوض���ح انه مقتنع بأن هذا 
البلد صغير وال يصلح حلكمه إال 
آل الصباح وهذا األمر متفق عليه 
بالتراضي بني الشعب، بينما اآلن 
يريدون رئيس حكومة شعبية 
وهو ما سيكرس الطائفية والقبيلة 
ومعروف ان رئيس الوزراء هو 
الرئيس الفعلي وبالتالي سيوظف 
املنصب خلدمة دائرته الضيقة. 

من أجواء اليوم السابع

٭ بدا اليوم السابع للترشح عند 
الثامن��ة وكان أول املتقدمني حزام 
اخلالدي عن الدائرة األولى وانتهى 

اليوم ب� 21 بينهم امرأة.
٭ تزامن وجود مرشحي التحالف 
اإلس��امي الوطني معا في إدارة 
االنتخابات حي��ث تقدموا بأوراق 
ترشحهم في وقت واحد وهم عن 
الدائرة األول��ى عدنان عبدالصمد 
وعن الثانية احمد الري وعن الثالثة 
د.خليل ابل وعن اخلامس��ة هاني 

شمس.
٭ زحمة املرش��حني في منتصف 
اليوم الس��ابع للترش��ح أدت الى 
الدور العتاء  انتظار  اضطرارهم 
منص��ة التصريح��ات الصحافية 

لإلدالء بتصريحاتهم. 
٭ ابرز املرشحني في اليوم السابع 
هم: عدنان عبدالصمد واحمد الري 

وناصر الدويلة ومبارك البذالي
٭ حض��ر احد املواطن��ني لتقدمي 
أوراق ترش��حه بع��د إقف��ال باب 
الترشح فاعتذر منه املوظف ودار 
نقاش بينهما على قيمة التأمني إذ 
ان املواطن ال ميلك سوى 50 دينارا 
للترشح، متسائا ملاذا متت زيادة 

القيمة الى هذا احلد.
 ٭ دارين العلي ـ فرج ناصر
خالد الشمري

جتاوز دستوري في تعديل قانون 
االنتخابات مبرس���وم ضرورة، 
فالدستور أعطى لصاحب السمو 
األمير حق ذلك، وبطالن مجلس 
2012 كان صحيح���ا، وصاحب 
السمو األمير نفذ حكم احملكمة 

وأعاد مجلس 2009.
ولفت الشمري إلى ان احلراك 
الذي يحدث فمع احترامي له اال 
أن الدميوقراطية أصلها قناعات، 
ول���كل منا قناعات���ه، واحترم 
أف���راد املعارضة كأش���خاص، 
لكن أعارض مسلكهم، وال احد 
يس���تطيع إرضاء اخلصمني، 
أال نغل���ب املصلحة  ويج���ب 
الشخصية حتى ال نقول على 
بلدنا السالم، وإمنا يجب تغليب 
املصلح���ة الوطني���ة، مطالبا 
مبقارنة ما في الكويت من نعم 
بالدول األخ���رى، والقوانني ال 
يوجد بها جتاوز، وإذا كان هناك 
الدستورية  مساسا بالثوابت 

فنحن معكم.
من جهته ق���ال علي ناصر 
العازمي مرش���ح  الس���حلول 
الدائرة اخلامسة امللقب ب� »شاعر 
الدستور« انه كان في السابق 
مع احلراك في الشارع ومحاربة 
الفس���اد، ولكن اآلن الكثيرين 
يطرح���ون انه مت ش���رائي او 
غيره من االتهامات، مؤكدا ان 
ما غير قناعاته هو انه رأى ان 
هناك انقالبا ابيض يهدف الى 
السيطرة على السلطة ويستغل 
شعار محاربة الفساد والدليل 

املطالبة باحلكومة الشعبية.
وبني ان أمير قبيلة العوازم 
فالح بن جامع لم مينع الترشح 
لالنتخاب���ات بل ت���رك اخليار 
ح���را، ولكنه في املقابل رفض 

ونحن ليس لدينا أمير او سلطة 
مس���تبدة، وإمنا املستبدون هم 
اعضاء مجلس األمة الذين يصرون 
الناس،  آرائهم على  على فرض 
مؤكدا ان اإلمارة في الكويت إمارة 
دس���تورية قيدت سلطاتها منذ 

صدور الدستور في 1962.
وأك���د ان الدس���تور لي���س 
بحاج���ة إلى تعدي���ل وإمنا إلى 
زيادة املمارسة، وخصوصا انه 
ال يع���ارض تش���كيل احلكومة 
البرملاني���ة، مبينا ان الضرورة 
يقدرها صاحب السمو األمير وكل 

من يقول غير ذلك فهو كذاب.
ان الصف األول  وكشف عن 
من نواب املعارضة سيشاركون 
في االنتخابات املقبلة، فهم أناس 
الظهور  يعيش���ون على ح���ب 
والتصوي���ت، ولن يصمدوا في 
املقاطع���ة، وأمامن���ا ثالثة أيام 

وسترون ان كالمي صحيح.
وتعهد بأن يكون احملامي لكل 
من يريد ان يطعن في مرس���وم 
الص���وت الواحد أم���ام احملكمة 
الدس���تورية رغ���م قناعته بأن 
املرسوم دستوري، مبديا دعمه 
ألي معارض���ة تتم م���ن خالل 

الدستور. 
من جهته قال مرشح الدائرة 
الرابعة مطر الش���مري »ان في 
مجل���س 2008 حتدثت عن ظلم 
تقس���يمة الدوائر اخلمس التي 
رأيت بأنها ظلمت منطقة اجلهراء، 
وقد صح حديثي في االنتخابات، 
وقلت ان اجلهراء اختطفت، ولم 
يجد كالمي آنذاك قبوال، اآلن أقول 
ان اجلهراء رد مقعدها في مجلس 

األمة«.
واتفق مع ما قاله زميله ناصر 
الدويلة، مؤكدا انه ال يوجد اي 

فأنتم لم تقاطعوا من اجل الكويت 
بل من اجل اشخاص، مشيرا الى 
ان نظام األصوات االربعة نظام 
فاسد ويسمح بالتحالفات ووضع 
من اجل مصلحة قبائل وحتالفات 
وطوائ���ف والصوت الواحد هو 

احلل لكل هذه األمور.
ودعا الدويلة الى متابعة قناته 
التي سيطلقها حتت  الفضائية 
مسمى »الكويت للجميع« وشدد 
على ان ابناء قبيلة الرشايدة احرار 
ولن تقودهم إال قناعاتهم، وإذا 
وضح لهم ان االنتخابات احلالية 
دستورية وال تشوبها شائبة فلن 
يقاطعوا، الفتا الى ان هناك تيارين 
من التيارات املقاطعة سيشاركون 
في االنتخابات لو متت بالصوتني، 
مؤك���دا ان هذي���ن التيارين من 
اجل مصاحلهما وليس من اجل 

مصلحة الكويت.
وعن قضية إسقاط القروض 
أوضح الدويلة ان هذه القضية 
ال توجد نية إلسقاطها من قبل 
املجالس الس���ابقة وكان الكالم 
الذي يسمعونه هو كالم الستدرار 
الن���اس وللتكس���ب  تعاط���ف 

االنتخابي.
النائ���ب وليد  إع���الن  وعن 
الطبطبائي عن املسيرة الكبرى، 
قال الدويلة ان الطبطبائي سيد 
من اهل الكويت ويبدو ان لديه 
كشفا ويعلم مبا سيحصل، ولكن 
يجب اال تتم مخالفة القانون او 

التعدي على رجال األمن.
ولفت الى ان املرحوم استاذ 
القان���ون الدس���توري عثم���ان 
عبدامللك الذي درس االس���اتذة 
الكب���ار في القان���ون اوضح ان 
مراسيم الضرورة سلطة تقديرية 
مطلقة لصاحب الس���مو األمير، 

ومن جانبها، قالت مرشحة 
الدائرة الثالثة عبير احمد الفواز ان 
ما دفعها للترشح هو إميانها مببدأ 
الدميوقراطية وبآلية التصويت 
بالصوت الواحد وتلبية لرغبة 

صاحب السمو األمير.
وبينت ان الص���وت الواحد 
الفرص���ة لوجود وجوه  يتيح 
السياسية  الساحة  جديدة على 
حتت قبة عبداهلل السالم خلدمة 
الوطن واملواط���ن متوقعة في 
ظل استمرار فتح باب الترشيح 
حتى يوم اجلمعة املقبل ان تزداد 
نسبة املشاركني من مختلف ابناء 

الشعب الكويتي.
م���ن جانب���ه، قال مرش���ح 
الدائرة الرابعة النائب الس���ابق 
ناصر الدويلة رسالتي للشعب 
الكويتي بأننا إذا كنا نقاطع من 
اجل اشخاص فنحن على غير حق 
وعلى غير هدى ألن األشخاص 
زائلون والكويت هي الباقية، اما 
اذا كنا نقاطع من اجل الدستور، 
فاملرسوم األميري جاء من صلب 
الدستور، ومن صلب صالحيات 

صاحب السمو األمير.
وبني ان اإلجراءات الدستورية 
التي اتخذها صاحب السمو األمير 
صحيحة وسليمة وال تشوبها اي 
ش���ائبة وال يوجد اي مجال ألن 
يتهمني احد بأن موقفي من الطعن 
في النظ���ام االنتخابي قد تغير 
ولكن ما تغير هو ان اإلجراءات 
أصبحت سليمة وصحيحة ولم 
يتم جتاوز الدس���تور بش���عرة 

واحدة.
واستغرب ممن اندفعوا بشكل 
كبير للمشاركة في االنتخابات 
املاضية على الرغم من انها غير 
دستورية، بينما اآلن يقاطعون 

ردت من قبل صاحب السمو األمير 
ألنها مشاريع فاشلة.

وطالب الشعب الكويتي بأن 
ينتبه الى ان األغلبية اقصت عددا 
من الوزراء ومنهم وزير الشؤون 
الس���ابق أحمد الرجيب الذي مت 
الطعن بذمته وشرفه وعدم منحه 
فرصة كافية للعمل، مس���تغربا 
ان يتم التحزب ضد هذا الوزير 
خالل شهرين ونصف وإجباره 
على االستقالة، متمنيا من رئيس 
احلكومة املقبلة بأال يخضع الى 
احملاصصة في تشكيل حكومته، 
بعد ان ثبت فشل احملاصصة في 
استقرار احلكومة، وليتم وضع 
الرجل املناسب في املكان املناسب، 
معلنا عن انه اتصل بأكبر احملامني 
واخلبراء الدستوريني في مصر 
للمش���اركة في الن���دوات التي 
س���يقيمها من اجل تبيان عدم 
صحة ما يثار عن عدم دستورية 

مرسوم الصوت الواحد.
وم���ن جهته، حذر مرش���ح 
الدائرة األولى احملامي خالد حسني 
الشطي من األخطاء الطائفية ومن 
املتاجرة بالوحدة الوطنية، مشيرا 
الى ان ما تتعرض له الكويت هو 
اعصار جارف يتهدد جنتها وانهار 
النفط اجلارية حتتها لكن ربان 
السفينة صاحب السمو األمير 
قادر ه���و وذريته على مواجهة 

كل هذه االخطار.
وأكد ان املواجهة تتطلب سعيا 
حثيثا وجهدا بليغا وصبرا جميال 
فض���ال عن حاجته���ا إلى كفاءة 
وش���جاعة مؤكدا اننا لن نعذر 
الوعي وال  اليوم تغيي���ب  بعد 
خيار يبقينا في هامش يلقي لنا 
الفتات وتسلب منا حقوق  فيه 

التأسيس.

الوسائل الدستورية والشرعية 
وهو األنسب لنا.

وقال مرشح الدائرة اخلامسة 
جلوي ناصر العجمي ان ترشحه 
بهدف تنفيذ رغبة صاحب السمو 
وخدمة الوطن، مبينا انه بالرغم 
الواحد  من معارضة الص���وت 
من بعض األط���راف إال ان ذلك 
ال يعطيه���م احلق ف���ي تعطيل 

االنتخابات.
م���ن جهته، أش���ار مرش���ح 
الدائرة األول���ى العقيد املتقاعد 
أمني س���يد محمد يوس���ف إلى 
أنه س���بق وأن ترشح في 2003 
ولكن هناك حتالفات أثرت سلبا 
على املرشحني، واليوم انتصار 
سمو األمير لألقليات واملستقلني 
ش���جعنا هذا األمر على خوض 

االنتخابات.
وبني ان النظام السابق باألربعة 
أصوات عزز الطائفية والقبلية، 
متسائال من ينادون اليوم برفض 
الصوت الواحد اين كنتم عندما مت 
تعديل النظام االنتخابي في 1981؟ 
مشيرا الى ان تلك االنتخابات ادت 
الى فوز احلكومة بأغلبية ساحقة، 
ولفت الى ان نظام اخلمس بأربعة 
اصوات أتى بنتائج لم تتوقعها 
احلكومة وال حتى اعضاء مجلس 
األمة، موضحا ان العزف على وتر 
قضية القبيضة والنفس الطائفي 
اتى ب���� 35 عضوا التأموا بكتلة 

واحدة.
وذكر انه من األغلبية الصامتة 
التي يجب اال تبقى كذلك ويجب 
ان يك���ون لها ص���وت في هذه 
االنتخابات، مؤكدا ان املسؤولية 
ال تقع فقط على أعضاء املؤسسة 
التش���ريعية، بل على احلكومة 
ايضا التي تس���ببت في تعطيل 
التنمي���ة وتتراجع عن خطوات 
التنموية في  تنفيذ املش���اريع 

اخلطوات األخيرة.
وب���ني ان جمي���ع األولويات 
التي حتدثت عنها األغلبية في 
مجلس 2012 ل���م يتم إجناز اي 
مش���اريع تخدم املواطن منها، 
العديد من  معتب���را أن هن���اك 
مقترح���ات القوانني التي تكتب 
على الورق من اجل الضحك على 
ذقون الناخبني، مؤكدا ان حديث 
األغلبية عن عدم وجود الوقت 
الكافي غير مبرر، الس���يما أنهم 
اصدروا عددا من املشاريع ولكنها 

خالد الشطي سعد الرشيدي ناصر الدويلة يسجل ترشحه
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مركز »وذكر«: تطبيق 
الشريعة اإلسالمية خير من 

الصوت الواحد أو األربعة
اصدر رئيس مجلس ادارة مركز وذكر االسالمي 
فؤاد الرفاعي بيانا صحافيا يؤكد فيه على املطالبة 
بتطبيق الشريعة السمحاء، وانها هي ما يجب املطالبة 
بها دون غيرها. وجاء في ن���ص البيان مايلي: قال 
تعالى: )قل هذه سبيلي أدعو الى اهلل على بصيرة 

انا ومن اتبعن( � يوسف.
وها »كرامة وطن الثانية«،  خرج البعض مبسيرة سمَّ
يطالبون من خاللها بإلغاء التعديل الذي جرى على 
القان���ون االنتخابي، حيث كان يحق للنائب اختيار 
اربعة مرشحني ليصبح بعد التعديل مقتصرا على 
مرشح واحد، موضحا البيان: وخالل املسيرة االولى 
والثانية ج���رى تفريق املتظاهرين بالقوة والقنابل 
الدخانية واالعتقاالت، وجرح البعض وهناك حاالت 

اختناق.
وقال الرفاعي في بيانه: »ان يطالب االنسان بحقه 
مؤيدا بالدليل الشرعي فهذا حق، حفظه اهلل تعالى 

ورسوله ژ، والشريعة االسالمية«.
وتساءل الرفاعي: هل اذا بقي القانون االنتخابي 
مقتصرا على صوت واحد او عاد الى االربعة اصوات 
هل س���يّحل العدل واالمان والسعادة والرحمة بني 

املسلمني؟ بالطبع ال، وألف ال.

الكريباني: املسيرات واملظاهرات تؤدي 
إلى الفوضى وزعزعة استقرار البلد

مكتب البرملان العربي يبحث تطورات األوضاع
في املنطقة بحضور الدقباسي 

بتضخيم اعمالهم وهم بال شك 
ال يحتاجون لهذا االطراء كونهم 
لهم مكانة في قلوبنا ونثق بصدق 
نواياهم ولكنهم قد اجنروا وراء 
هذه املؤامرة التي تريد بالكويت 

وأهلها السوء.
لذلك نقول لهم اتقوا اهلل في 
الكويت وأهلها وراجعوا انفسكم 
فقد نصل الى نقطة ال نستطيع 

عندها التراجع.
وأوضح ان الكويت بلد احلرية 
والدميوقراطية احلقيقية، وإيصال 
القيادة ليس���ت  الى  الرس���الة 
صعبة، فساحة االرادة موجودة 
ابوابه���ا مفتوحة  والصحاف���ة 
والقنوات التلفزيونية من السهل 
الوصول اليها والدواوين منتشرة 
وهلل احلم���د في كل مكان وباب 
صاحب السمو حفظه اهلل مفتوح 
للجميع، مبينا ان العنف ال يولد 
اال عنف���ا مثله والصوت العالي 
يرجع بصوت مثله والعناد يقابله 

عناد مثله.

اخلاصة بالبرملان وآفاق التعاون 
مع منظمة التعاون اإلسالمي.

القاهرة ـ هناء السيد  ٭

األول���ى وصلت بش���كل واضح 
من خالل املسيرة األولى فلماذا 
التكرار؟ وملصلحة من هذا العبث 
السياس���ي غير املت���زن والذي 
يجر البل���د الى منعطف خطير 
قد ال نعرف طري���ق العودة اذا 
س���لكناه؟ مضيفا ان كثيرا من 
العلماء االفاضل تكلموا وفصلوا 
بهذا املوضوع وقد اجمعوا على 
حرمة اخلروج على احلاكم وعمل 
املظاه���رات والتي ال تعود على 
البل���د إال بالفوض���ى وزعزعة 

استقراره.
وأكد ان الدالئل تش���ير إلى 
أن هناك أطرافا عدة س���واء من 
الداخل او م���ن اخلارج هي من 
توجه هذا العمل غير املقبول من 
خالل الدفع ببعض القيادات ذات 
اجلماهيرية الشعبية بالكويت 
لتصدر املشهد السياسي وقيادة 
املظاهرات من خالل عمل بهرجة 
إعالمية لهم والدفع بشخصيات 
ديني���ة وإعالمية وغيرها تقوم 

حتوله خالل ثالثة شهور الى مرحلة 
البرملان الدائم ويشكل اضافة جديدة 
العربي املشترك باعتباره  للعمل 

ميثل وجها حضاريا.
وأوض����ح د.العربي انه ضمن 
العمل املش����ترك ايضا  تطوي����ر 
مقترح البحرين بإنش����اء محكمة 
حقوق االنسان العربية. مضيفا: 
اننا نعمل حاليا على تفعيل هذه 
الفكرة وبلورتها متهيدا لطرحها 

امام القمة العربية املقبلة.
ويناقش جدول االعمال املطروح 
على االجتماع الذي يس����تمر على 
م����دى يومني ع����ددا م����ن البنود 
والتقارير املتعلقة مبشاركة وفد 
البرملان العربي في االجتماع 127 
لالحتاد البرملاني الدولي الذي عقد 
في كندا الش����هر املاضي، وتقرير 
حول مشاركة وفد البرملان العربي 
في القم����ة الثالثة للدول العربية 
ودول أميركا اجلنوبية التي عقدت 
في بيرو مؤخرا، باإلضافة الى عدد 
من البن����ود التنظيمية واإلدارية 

قال الباحث والكاتب د.مساعد 
الرسالة  ان  الكريباني  س���عود 

بدأت مبقر األمانة العامة جلامعة 
اعم����ال االجتماع  العربية  الدول 
الثام����ن ملكتب البرمل����ان العربي 
النائب  البرملان  برئاس����ة رئيس 
الدقباسي وحضور  السابق علي 
األم����ني العام للجامع����ة العربية 
د.نبيل العربي ومشاركة عدد من 
نواب البرملان من الدول العربية، 
وذلك لبح����ث اخلطوات املطلوبة 
حيال القضاي����ا الراهنة باملنطقة 
ودور البرملان العربي ازاءها ومنها 
األوضاع في س����ورية وتس����يير 
القوافل االغاثية واالنسانية لالجئني 
على احلدود الس����ورية � التركية 
واحلدود مع الدول املجاورة، ودعم 
القضية الفلس����طينية، باإلضافة 
الى مواصلة جهود تطوير البرملان 
ونظامه األساسي لالنتقال ملرحلة 
البرملان الدائم. وأكد د.نبيل العربي 
في تصريح للصحافيني اهمية هذا 
االجتماع ملواصلة جهود تطوير 
البرملان العربي والنهوض بأدائه، 
الفتا الى ان البرملان العربي سيتم  علي الدقباسيد.مساعد الكريباني


