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عاشور: العنف ال يحل قضية البدون
وعلى احلكومة جتنيس املستحقني خالل شهر

احلويلة: ال مبررات لشطب املسلم

محمد الهطالني: قرار شطب املسلم خاطئ 
فاحلكم ضده ال يتعلق بخيانة األمانة والشرف

املال: نحتاج وزراء أقوياء ملواجهة األزمات

تنص على ذلك شروط الترشيح. 
واختتم احلويلة تصريحه رافضا 
شطب د.فيصل املسلم كما كان 
رافض���ا لرفع احلصانة عنه في 
اجللستني التي لم يكتمل فيهما 

النصاب.

املس����اهمة في اس����تكمال العرس 
الدميوقراطي من خالل التصدي ملن 
يريد ان يفسد انتخاباتنا ويشوه 
صورة بلدن����ا اجلميلة من خالل 

شراء األصوات وشراء الذمم.
واس����تطرد ب����إرادة ش����بابنا 
وشاباتنا الذين يشاركونا العرس 
الدميوقراط����ي االنتخابي والذين 
حملوا على عاتقهم التصدي لهذه 
الظاهرة اخلطيرة، ويجب ان نساهم 
جميعا في كشف من يريد ان يشوه 
الدميوقراطية الكويتية باستخدام 

املال السياسي.
وأضاف املال هذه الدميوقراطية 
والدستور الذي حافظ عليها الرعيل 
األول من رجاالت الكويت من اآلباء 
واألجداد يس����تحقون منا الشكر 
أننا  والثناء واننا نعاهدهم على 
نتمس����ك بهذا الدستور ونحافظ 
عليه. وختم حديثه بالقول ونحن 
نحتفل بذكرى مرور 50 عاما على 
العمل بالدستور الكويتي فقد حان 
الوقت إلشهار األحزاب السياسية 
التي يجب ان تتكون على أسس 
وطنية وسياس����ية وتضم جميع 

أطياف املجتمع الكويتي.

حلول نهائية مشددا على ضرورة 
حتديد فترة زمنية ال جتاوز شهرا 
لتجنيس املستحقني من هذه الفئة 
وهي الفئة التي اعلن عنها رئيس 
للب����دون صالح  اجلهاز املركزي 
الفضال����ة وقدر عدده����م ب� 34 او 
35 ال����ف بدون. وذكر ان املطلوب 
في ه����ذه القضية هو اصدار قرار 
البدون املس����تحقة  منصف لفئة 
مع كفالة حق الفئات األخرى من 
البدون في التمتع بكافة احلقوق 
املدنية واإلنسانية من خالل صرف 
بطاقات اإلقامة الدائمة لهم ومنحهم 
بطاقات مدنية ومعاملتهم معاملة 
الوافدين على األقل فهذه مسؤولية 
انسانية وشرعية تتحملها احلكومة 
ونحن لن نسكت عن هذا التقاعس 
احلكوم����ي جت����اه ه����ذه القضية 
وسنمارس دورنا بكل مسؤولية.

السابق ومرشح  النائب  أكد 
الدائرة اخلامسة د.محمد احلويلة 
انه ال توجد أي مبررات لشطب 
د.فيصل املس���لم بعد ان برأته 
احملكمة م���ن خيانة األمانة وان 
احلكم الص���ادر ال يدينه وإمنا 
يبرئه. مؤكدا ان د.فيصل املسلم 
مارس حقا من حقوقه التي كفلها 
له الدستور وأدى دوره وفق ما 
متليه علي���ه املصلحة الوطنية 
كنائب في مجلس األمة، مؤكدا ان 
التهمة ال تعد من اجلرائم املاسة 
بالشرف واألمانة فال يترتب عليها 
ش���طبه من قائمة الترشيح كما 

األزمات التي نواجهها، ويجب ان 
يكون لدى احلكومة فريق أزمة وأال 
تكون مواقف احلكومة ردود أفعال 
كما تعاملت مع االضرابات مطالبا 
بإنص����اف املوظفني ف����ي مختلف 
القطاعات احلكومية وان متنح لهم 
مميزات وخاصة من يعملون في 
أعمال خطرة. وأضاف املال خالل 
املتروك:  ل����رواد ديوانية  حديثه 
نريد وزراء أقوياء أصحاب قرار ال 
موظفني كبارا يتراجعون عن اتخاذ 
القرار ولديهم القدرة على مواجهة 
األزمات ويسارعون الى التصدي 
لها، ونأمل من حكومة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
كل اخلير وان يكون التشكيل املقبل 
بعد اع����الن النتائج حكومة قوية 
تلبي احتياج����ات املرحلة املقبلة 
س����واء عل����ى الصعي����د الداخلي 
أو االقليم����ي، خاص����ة املتغيرات 
واألحداث الت����ي حتيط باملنطقة 
العربية واخلليجية وهذا يتطلب 
ان تكون لدينا حكومة متجانسة 
التشريعية  السلطة  متعاونة مع 

ولديها برنامج عمل واضح.
وأض����اف امل����ال يج����ب علينا 

قال مرش����ح الدائ����رة الثانية 
الى  امل����ال نتطلع  عبداهلل جنيب 
تشكيل حكومة في املرحلة املقبلة 
ليس����ت من األحكام التي تتعلق تنقذ البلد وتساهم في اخلروج من 

انه  بالشرف واألمانة، خصوصا 
متت تبرئته من تهمة خيانة األمانة، 
مؤكدا ان مضمون الرسالة احلكومية 
قد وصلت للجميع وهي محاولة 
تكبيل النواب وتكميم أفواههم عن 
أي فساد في البالد حتى ال يكون 

مصيرهم مصير املسلم.
النفس  الهطالني ان هذا  وأكد 
مرفوض بتاتا وان النواب الشرفاء 
لن يقبلوا بالس����كوت عن اخلطأ 
وان صوت احلق سيصدح عاليا 
في املجلس املقبل، داعيا احلكومة 
الى التراجع عن هذا القرار وان تتم 

إعادة قيد د.فيصل مرة أخرى.

الدائرة األولى  طلب مرش����ح 
النائب الس����ابق صالح عاش����ور 
من احلكومة ضرورة حل قضية 
البدون فورا وعدم املكابرة، مشيرا 
الى ان ه����ذه القضية خرجت عن 
س����يطرتها اآلن وعليه����ا حتمل 
مسؤولياتها واملبادرة بإيجاد حل 
نهائي وجذري لها لنزع فتيل األزمة 
التي نتجت جراء اهمال احلكومة 
حل هذه القضية خاصة بعد توالي 
املظاهرات واملطالبات من قبل هذه 
الفئة املظلومة. وقال عاشور في 
تصري����ح صحاف����ي ان احلكومة 
ولألسف ال حترك ساكنا ازاء كل 
ما جرى وكأن األمر ال يعنيها وهي 
املسؤولة عن تفاقم هذه القضية، 
مؤكدا ان اخليار االمني واسلوب 
العنف لن يحل املشكلة ابدا وعلى 
احلكومة ف����ورا باملبادرة بوضع 

استغرب النائب السابق ومرشح 
الدائرة الرابعة د.محمد الهطالني من 
طريقة تعامل احلكومة مع بعض 
امللفات التي كانت محل خالف بني 
السابق،  الس����لطتني في املجلس 
السيما ما يتعلق بالقرار اخلاطئ 
وغير املنصف ل����وزارة الداخلية 
الذي مت مبوجبه ش����طب النائب 
السابق د.فيصل املسلم من الترشح 

لالنتخابات املقبلة.
وقال الهطالني ان احلكم الذي 
صدر بحق املس����لم ال يرقى بأي 
حال من األحوال الى ش����طبه من 
التي  االنتخابات به����ذه الصورة 
تسيء للدميوقراطية في البالد ألنها 

صالح عاشور د.محمد احلويلة

د.محمد الهطالني

نبيلة العنجري تفتتح مقرها عبداهلل املال
اليوم السبت

تفتتح مرشحة الدائرة الثالثة نبيلة العنجري 
مقره���ا االنتخابي بندوة بعن���وان »إعادة الهيبة 
للس���لطة التش���ريعية«، وذلك مبقرها الكائن في 
منطقة العديلية بجانب مركز الصقر الصحي اليوم 
السبت املوافق 2012/1/14 في متام الساعة السابعة 

والنصف مساء.

نبيلة العنجري

اجلسار تفتتح مقرها
االنتخابي غدًا األحد

تقيم عضو مجلس األمة )الس���ابق( ومرش���حة 
الدائرة الثانية د.سلوى اجلسار الندوة االفتتاحية 
ملقرها االنتخابي حتت عنوان »احلقائق بالوثائق« 
وذلك في مقرها االنتخابي بالفيحاء � شارع دمشق في 
متام الساعة 7.30 من يوم غد االحد املوافق 15 يناير 
2012. وقالت اجلسار ان املعلومات التي ستصرح بها 

ألول مرة ستضع األمور في نصابها الصحيح.

د.سلوى اجلسار


