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معصومة: علينا اخلروج من عباءة القبيلة والطائفة والتمسك باالنتماء للدولة

املنحل قد اجنزت مشروعا في غاية 
االهمية، وهو انشاء الهيئة العامة 
ملكافحة الكسب غير املشروع »الذمة 

املالية«.
وأوضحت املب����ارك ان جتربة 
املرأة في املجلس الس����ابق كانت 
ناجحة، وان شابها بعض االخفاق، 
ال يرجع الى املش����اركة النسائية 
فقط، حيث ان املجلس املنحل كان 
حافال مبسيرة متعثرة خصوصا 
في دور االنعقاد االخير، اذ وصلت 
االمور الى عن����ق الزجاجة، والى 
حالة اختناق سياسي، مطالبة بأال 
تؤثر هذه التجربة السابقة بالنسبة 
للمرأة على االنتخابات املقبلة، بل 
يجب ان تكون دافعا لها، من اجل 
اختيار اعضاء قادرين على الدفع 

بعجلة التنمية.
بدوره قال مرشح الدائرة الثانية 
محمد فليط����ح ان املرحلة املقبلة 
حتتاج الى تع����اون وتقارب بني 
احلكومة واملجلس، ويجب ان تكون 
املس����طرة واحدة ومتساوية لكي 

جنعل مستقبل الكويت مزدهرا.
وأشار الى اهمية التعاون مع 
احلكوم����ة للقضاء على الفس����اد 
الذي تعيش����ه مؤسسات الدولة، 

الدائرة االولى د.معصومة املبارك، 
عل����ى اهمي����ة دور القضاء وعلى 
ضرورة االميان بنزاهته، خاصة 
فيم����ا يتعلق بقضي����ة االيداعات 
املليونية، وأن تكون املرحلة املقبلة 
هي مرحلة سيادة دولة املؤسسات 

والقانون.
القانون  ان  املب����ارك  وقال����ت 
يتع����رض للخرق واملس����اس به 
ويتم عنونة من يكسره باالبطال، 
وهنا جتدر االش����ارة الى اقتحام 
مبنى مجل����س االمة الذي اعتبره 
خطيئة قانونية ال تبررها املبررات، 
داعية ال����ى اخلروج من العباءات 
واالنتماءات الثانوية سواء القبلية 
التمس����ك  الطائفي����ة، وعلينا  او 
باالنتماء للدولة، وهو ما اكده قانون 
جترمي االنتخابات الفرعية، متمنية 
ان يكون الوعي لدى الناخبني اكثر 
مما هو عليه، وأن تكون مصلحة 

الكويت فوق اي اعتبار.
واشارت الى ان املجتمع الكويتي 
قد عانى من ممارسة تتعلق بقضية 
التي مس����ت  املليونية  االيداعات 
السلطة التشريعية، مشددة على 
ان للفساد اشكاال كثيرة، وال يقف 
املليونية، منوهة  عند االيداعات 
بان اللجنة التشريعية في املجلس 

تغيي����را بنس����بة 50% والثانية 
30% والثالثة 30% والرابعة %30 

واخلامسة %50.
من جهته قال مرش����ح الدائرة 
اخلامس����ة خالد حيدر ان الدائرة 
اخلامس����ة في ه����ذه االنتخابات 
ستش����هد تغيي����را بنس����بة %60 
فلن يلت����زم الناخبون مبخرجات 
الفرعيات فهناك عزوف كبير عنها 
واصب����ح هناك توجه م����ن افراد 
القبائل الى النزول للمشاركة في 
العملي����ة االنتخابية وهي ظاهرة 
صحية سيكون لها اثرها االيجابي 

على بلدنا احلبيب.
وأش����ار حيدر الى ان الشعب 
ق����ادر على اختي����ار الصفوة من 
النواب الصادقني لتمثيلهم حتت 
قبة البرملان عقب كشف املعارضة 
والرجال الش����رفاء اولئك النواب 

القبيضة.
وأوضح مرشح الدائرة اخلامسة 
عبداحملس����ن العتيب����ي ان الكتل 
الش����بابية كان لها ال����دور البارز 
في التحرك الذي شهدته الساحة 
الكويتية في العامني املاضيني، الفتا 
الى ان 17 نوفمبر املاضي كان يوما 
تاريخيا عظيما والذي بناء عليه مت 

اتخاذ قرار حل مجلس االمة.

نتيجة ما آلت اليه االمور بسبب 
االوضاع املنصرمة بني السلطتني 
التش����ريعية والتنفيذية، آمال ان 
الدفع باالستقرار السياسي للمجتمع 
واملزيد من احلريات واملش����اركة 
الوقت ذاته  الشعبية، مشددا في 
على اهمية حتقيق االستقرار وفق 
الدستور وأن تكون التنمية على 
قمة االولوي����ات املوضوعة على 

اجندة مجلس االمة.
الدائ����رة االولى  أمل مرش����ح 
انور الداهوم وص����ول اكبر عدد 
من النواب املؤزمني الى البرملان، 
مشيرا الى انهم االصلح ملستقبل 
الكويت، مش����يرا الى ان الشعب 
الكويتي اصبح اكثر وعيا وقادرا 
على االختيار االفضل، متمنيا اال 
يكون هنال����ك نواب قبيضة جدد 
في البرملان املقبل امام محك كبير 

وتستحق ان تقدم لها الكثير. 
وتابع »أمتنى ان تشهد املرحلة 
املقبلة اجنازا وعمال وتعاونا بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية، 
مشيرا الى ان الكويت ستشهد عهدا 
جديدا ملستقبل الكويت وشبابها، 
وأن الدوائر االنتخابية ستش����هد 
تغيرا واضحا بنس����ب متفاوتة، 
متوقعا ان تش����هد الدائرة االولى 

وتابع »الشباب الكويتي سيكون 
ل����ه الدور في التغيير في املرحلة 
املقبلة للخروج ملجلس واع ويدرك 
االوضاع اخلارجي����ة والداخلية 
خاصة أن السابقة تسببت في تأخر 

الكثير من املشاريع التنموية.
الدائرة  ق����ال مرش����ح  بدوره 
االولى عياد املطوع انه سيخوض 
البرملانية وفق قائمة  االنتخابات 
التي تضم بجانبه  الصوت احلر 

خالد الدعيج وسامي املنيع.
وقال املطوع نيابة عن »القائمة« 
يجب ان يكون مجلس االمة املقبل 
فاعال وجيدا وقادرا على التعاون 
معه، فلدينا العديد من االولويات 
والتي يأتي ف����ي مقدمتها قانون 
النزاه����ة املط����روح على مجلس 
االمة وكذل����ك قانون اخلصخصة 
الذي يعاني بعض العراقيل التي 
يحتاج ال����ى تخفيضها، من اجل 

تنفيذ خطة التنمية.
وأكد املطوع ان هنالك مشاكل 
الرياضي  القط����اع  يعاني منه����ا 
بحاجة الى حلها مهما كانت ونريد 
ان نض����ع اخلالفات الش����خصية 
وراءنا فالرياضة تعاني من هذه 

املشاكل.
من ناحيتها ش����ددت مرشحة 

املختلفة.
وأملت ان تق����دم لونا مختلفا 
ملجلس االمة وأن يشكل ذلك اضافة 
للمجلس املقبل، وقالت انه ال يجوز 
تضعيف اداء املرأة اذ ان دورها مهم 
وليس بالدور الضعيف فهي جزء 

من الكل اي املجلس.
الدائرة االولى احمد  مرش����ح 
الكويت����ي  الش����عب  الري هن����أ 
بالعرس الدميوقراطي الذي يعود 
في االجواء الش����توية، متمنيا ان 
يعيد احلراك السياسي الراقي الدفئ 

للدميوقراطية في الكويت.
وقال الري عقب تسجيل ترشحه 
العامة لالنتخابات ان  االدارة  في 
االجواء احمليطة التي حدثت مؤخرا 
تعتبر مقلقة، اال انها تباشير خير 
جلميع املجتمعات حيث ان هناك 
حتركا ايجابيا ملزيج من احلريات 
ونتمن����ى ان تنع����م جميع الدول 

باالستقرار.
وأكد ان االجواء السياسية التي 
حدثت في الكويت ايجابية مادام 
االمور تسير وفق االطر الدستورية 
والقانونية واحلراك السياسي هو 

املطلوب.
ومتنى ان تعود البس����مة الى 
الش����عب الكويتي بعد ان احبط 

التنموي����ة واالهتم����ام باخلدمات 
االساسية بش����كل اكبر كالتعليم 
والصحة، لذا فنحن بحاجة فعالة 
ملجلس يق����وم بدوري����ه الرقابي 
والتشريعي وتطبيق مبدأ سيادة 

القانون.
وردا على اسئلة الصحافيني قال 
الدالل »باعتقادي ان ما حدث من 
حراك مثل جميع اطياف املجتمع 
الكويتي الذي اراد مجلس����ا اكثر 
التزاما بالدستور، كذلك باعتقادي 
فان باب التغيير مقبل، ومجتمعنا 
م����ازال بخير وهن����اك اطراف من 

املعارضة ستحقق جناحات«.
وبينت مرشحة الدائرة الثانية 
عروب الرفاعي انها تترشح بصفتها 
مستقلة على الرغم من العالقات 
التي جتمعها مع معظم التيارات من 
خالل عملها في املجال التطوعي في 
قطاعات املرأة والطفولة وغيرهما 

في القضايا العامة.
وقالت انها تترشح لالنتخابات 
ف����ي محاولة الس����تثمار خبرتها 
التطوعي  املج����ال  ف����ي  الطويلة 
علها تكون ش����ريكة في التشريع 
والرقابة مبا يخدم شرائح املجتمع 

املختلفة.
وأكدت ان مكافحة الفساد يتأتي 
في اولويات برنامجها االنتخابي 
السيما أن هذا املجلس يأتي بعد 
جتربة جديدة ابرز مواضيعها كان 
الفساد، معلنة انها ستعمل جاهدة 
مع الفريق الذي سيكون موجودا 
القرار قوانني مكافحة الفس����اد اذ 
انه ليس هناك نظام دميوقراطي 
جاد اال ووجدت فيه قوانني مكافحة 
الفساد، فضال عن تعجيل احلكومة 
االلكترونية النها وسيلة اليقاف اي 
صورة من صور الفساد االداري.

انها لن  الرفاع����ي  وأضاف����ت 
تغيب عن قضايا اخلدمات العامة 
وستحاول تفعيلها قدر املستطاع، 
والعمل على اقرار قوانني من شأنها 
رفع كفاءة الشباب وتعزيز دورهم 
مبا يلي����ق بدولة الكويت، اضافة 
الى متك����ني املرأة ف����ي القطاعات 

د.روال دشتي

عبداهلل املالعروب الرفاعي

عدنان املطوعد.معصومة املبارك د.سلوى اجلسار

نبيلة العنجري

بناء على موافقة مجلس الوزراء على تكليف جمعية 
الشفافية الكويتية مبتابعة إجراءات عملية انتخابات 

مجلس األمة 2012 والتعاون مع وزارتي الداخلية 
واإلعالم لتعزيز الشفافية والنزاهة في االنتخابات 
مبا في ذلك مشاركة ممثلني عن اجلمعية في تلقي 

البالغات املتمثلة في أي شبهات أو جتاوزات تشوب 
مراحل العملية االنتخابية. عقد اجتماع تنسيقي 

بحضور وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن 
العام اللواء محمود الدوسري ومدير إدارة العالقات 
العامة والتوجيه املعنوي ومدير إدارة اإلعالم األمني 
باإلنابة العقيد عادل أحمد احلشاش وعضو جمعية 

الشفافية الكويتية د.فيصل الفهد، حيث مت بحث 
ومناقشة آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتكليف 

جمعية الشفافية ومبشاركة وزارتي الداخلية واإلعالم 
في متابعة إجراءات عملية انتخابات مجلس األمة 
2012. حيث مت تخصيص خمسة مخافر شرطة 

كمقار عمل للمفوضية العليا للشفافية التي تضم 
مندوبني عن الداخلية واإلعالم وجمعية الشفافية 

اضافة للمراقبني الدوليني والشبكة العربية ملراقبة 
االنتخابات، كذلك مت تخصيص مخفر الدعية كمقر 

ملركز شفافية انتخابات الدائرة االولى ومخفر 
الشامية للدائرة الثانية ومخفر اخلالدية للثالثة 
ومخفر العمرية للرابعة ومخفر العدان للدائرة 

اخلامسة. وقد مت تزويد املراكز بخطوط هواتف لتلقي 
الشكاوى وجميع املستلزمات األخرى، حيث خصص 
موقع www.transparency-kuwait.org وعنوان امييل 

info@transparency-kuwait وارقام هواتف جمعية 
الشفافية الكويتية 25358901/2 فاكس 25358903، 
كما ميكن تلقي البالغات والشكاوى مبقر اجلمعية 

مبنطقة اليرموك قطعة )4( الشارع األول مقابل طريق 
املطار. ويذكر ان جمعية الشفافية الكويتية قد فتحت 
باب التطوع للراغبني من اجلنسني للمشاركة كمراقب 

انتخابي في اعمال رصد ومراقبة ومتابعة شفافية 
ونزاهة إجراءات سير العملية االنتخابية. وفيما يلي 
مقار وهواتف وفاكسات مراكز شفافية االنتخابات 

في مخافر الشرطة وفقا للدوائر اخلمس.

دعت اإلدارة العامة لإلطفاء جميع املرشحني النتخابات 
مجلس األمة 2012 والراغبني بنصب خيم انتخابية 

مراجعة اإلدارة العامة لإلطفاء للحصول على ترخيص 
مؤقت بذلك بعد مراجعة البلدية وإحضار كتاب حتديد 

املوقع.
وأشار العميد أمني عابدين ـ نائب املدير العام لشؤون 

الوقاية الى أن الهدف من الترخيص هو  التأكد 
من استيفاء املوقع الشتراطات الوقاية واحلماية 
من احلريق وحماية أرواح املرشحني والناخبني 

وممتلكاتهم.
وأضاف العميد أمني عابدين أن اشتراطات اإلطفاء 
تتمثل في ضرورة أن يكون قماش اخليام مقاوما 

للحريق، أو يتم رشه مبادة مبطئة النتشار احلريق 
ومنع استخدام مصدر حراري داخل اخليمة، ويجب 
توفير أكثر من مخرج للخيمة حسب مساحتها، مع 

توفير إنارة طوارئ وعالمات إرشادية تدل على 
املخارج، وأن تكون التمديدات الكهربائية داخل 

مواسير بالستيكية، وأن يوضع املولد الكهربائي على 
بعد مسافة ال تقل عن عشرة أمتار من املقر، مع وجود 

قاطع كهربائي تلقائي وتوفير مطفآت يدوية مناسبة 
حسب طلب اإلدارة العامة لإلطفاء.

وأفاد عابدين بأن اإلدارة العامة لإلطفاء شكلت فريق 
عمل مختص بالترخيص والتفتيش على املقرات 

االنتخابية وإصدار التراخيص خالل مدة ال تتجاوز 
24 ساعة، علما أن ترخيص املقرات االنتخابية 

حملافظتي األحمدي واجلهراء تصدر من إدارة الوقاية 
بكلتا احملافظتني، وترخيص باقي احملافظات من قطاع 

الوقاية مبجمع الرحاب بحولي.
علما أن ترخيص اخليم واملقرات االنتخابية تصدر من 

اإلدارة العامة لإلطفاء مجانا ودون أي رسوم.

بعد فتح باب الترشح النتخابات مجلس األمة 
2012 بدأ املرشحون لهذه االنتخابات التهافت على 
»الديوانيات« لـ »تضبيط« الناخبني للحصول على 

أصواتهم وقت االنتخابات عن طريق »تخليص 
معامالتهم« التي يعتبرها املرشحون »الطعم« 

جلذب الناخبني للتصويت لهم، علما ان معامالت 
الناخبني مختلفة منها ما قطع ديوان اخلدمة 

املدنية األمل في إجنازها بإصدار قرار يحظر 
التعيني والنقل والندب في اي جهة حكومية خالل 

فترة حل مجلس األمة وحلني تشكيل احلكومة 
اجلديدة.

أما املعامالت التي تعتبر »صفقة« الفوز بانتخابات 
مجلس األمة 2012 فهي معامالت العالج في 

اخلارج التي اعتبرها بعض املرشحني مفتاح الفوز 
باالنتخابات، مما جعلهم يبذلون قصارى جهدهم 

»لتخليص هذه املعامالت« مهما كانت احلالة، سواء 
تستحق ام ال، فالهدف هو إنهاؤها واحلصول على 

موافقة سفر املريض للفوز بأصوات عائلة هذا 
املريض وأقاربه مقابل ابتعاثه للعالج في اخلارج، 

غير مكترثني بأحقية هذه احلالة للسفر أم ال، 
مما يعتبر سلبا حلقوق املرضى اآلخرين الذين 

ليس لديهم عنصر »الواسطة« للسفر للعالج في 
اخلارج.

لكن في هذه االنتخابات »تغيرت احلسبة«، 
و»جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن« بالنسبة 

للمرشحني الذين يسعون لتخليص هذه املعامالت 
لكسبها كصوت في انتخابات مجلس األمة 2012، 

حيث أكد مدير إدارة العالج في اخلارج بوزارة 
الصحة د.محمد املشعان ان اإلدارة تتعامل مع 

جميع املواطنني الذين يريدون إجناز معامالتهم 
بالتساوي، مشيرا الى اننا ال منيز بني املواطنني 

واملرشحني النتخابات مجلس األمة والكل سواسية 
أمام مسطرة القانون.

وذكر في تصريح خاص لـ »األنباء« ان املرشحني 
النتخابات مجلس األمة أو نواب مجلس األمة 

السابقني او غيرهم ليس لهم اي معاملة خاصة 
ونعاملهم معاملة املواطن، حيث تأخذ املعاملة 

منهجا ال يختلف أبدا عما اذا كان مت تقدميه من 
صاحب الشأن.

وبني املشعان ان االستحقاق ملعامالت العالج في 
اخلارج تقرره اللجنة التخصصية او اللجنة العليا 

كونها جهة االختصاص، وال تقره الواسطة أو 
املعرفة، ألن هذه اإلجراءات تتعلق بصحة املرضى 

والتي نعتبرها خطا أحمر ال متسه أي جهات او 
تيارات سياسية.

وأوضح ان النهج الذي تتبعه إدارة العالج في 
اخلارج هو نهج عادل وليس به أي نوع من 
احملسوبية والواسطة، بحيث نرسل احلاالت 

للعالج على حسب استحقاقها، اما احلاالت التي ال 
تستحق ويوجد لها عالج في البالد فيتم عالجها 

في مستشفيات وزارة الصحة.
وأشار الى ان ادارة العالج في اخلارج هي إدارة 
طبية 100% وال تتعامل بالسياسة، بل تتعامل مع 

صحة املواطن واستحقاقه للسفر للعالج بعد 
دراسة حالته الطبية وصدور قرار سفره من جهة 

تخصصية وهي سواء اللجنة التخصصية في 
املستشفيات او اللجنة العليا للعالج في اخلارج.
وجدد املشعان تأكيده ان املرشحني النتخابات 
مجلس األمة هم في األول واألخير مواطنون 
يسعون خلدمة املواطن وليس لهم اي معاملة 

خاصة.
عبدالكريم عبداهلل  ٭

»الداخلية« تخصص خمسة مقار ملراكز 
شفافية االنتخابات بالدوائر اخلمس

»اإلطفاء« تدعو املرشحني 
للحصول  على ترخيص 
إطفاء للمقار االنتخابية

املشعان: الكل سواسية وال نفرق بني مواطن 
ومرشح.. والعالج باخلارج يكون باستحقاقه

مجلس األمة 2012
الدائرةرئيس املخفر ورقم الهاتففاكسهاتف املكتباملوقعاسم املخفرم

2252127122521276الدعية، ق4، خلف جمعية الدعية التعاونيةالدعية1
رائد محمد العجمي 

99056588
األولى

2491367124840720الشامية، ق3، ش أبو فرج األصفهاني، خلف جمعية الشاميةالشامية2
رائد بشار الشباك 

60008009
الثانية

2482610624826107اخلالدية، ق2، ش العروبة، خلف البنزيناخلالدية3
رائد فهد احلميدي 

97933336
الثالثة

2473204924748908العميرية، ق3، ش 106العميرية4
مقدم ادهام العجمي 

97432223
الرابعة

25421172العدان، ق1، قرب جمعية العدان، خلف مطعم هارديز، ش151العدان5
25423774

25437283

مقدم سعيد العازمي 

66819710
اخلامسة

العنجري: مهمتنا 
ترسيخ مبدأ دولة 

القانون ودعم العمل 
املؤسسي

اجلسار: الوطن 
بحاجة إلى املخلصني 
بعيداً عن املهاترات 

السياسية
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