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مرشحون: سنعمل إلقرار حزمة قوانني ملكافحة الفساد

النواة التي تبنى عليها األوطان.
بدوره قال مرئح الدائرة الثالثة 
عبداهلل املعيوف ان الكويت متر 
مبرحلة حرجة جدا ونحن مقبلون 
على انتخابات مفصلية، مشيرا إلى 
أن الشعب قد فقد الثقة باملؤسسة 
التشريعية بسبب احلراك السياسي 

السابق.
الكويت  ان  وأك����د املعي����وف 
محتاجة لفترة هدوء وهدنة حتى 
نعمل على إصالح ما فسد من خالل 
انتخابات نزيهة بعيدا عن التيارات 
السياسية واألحزاب والطوائف، 
متمنيا أال تتدخل احلكومة في سير 
عملية االنتخابات وان تترك الشعب 
يختار األفضل واملناسب، مضيفا 
أن الرهان على وعي الشعب الذي 
ال يقبل الرشوة والفساد والطرح 

القبلي والطائفي.
من جانبه قال مرشح الدائرة 
الثالثة ابراهيم الكندري إن برنامجه 
االنتخابي يخص الشعب الكويتي 

مرت بد البالد في اآلونة األخيرة 
يعتبر جتربة قاسية ويجب أن يتم 
االستفادة منها واتخاذها خطوة 
أولى في طريق احلل كي ال يتكرر 

ما حصل.
وقال إن بداية احلل لهذه املشاكل 
هو املجلس التشريعي القادم الذي 
تعلق عليه اآلمال، مضيفا أن احلراك 
الشبابي احلاصل يجب أن يستمر 

حتى يوم االنتخابات.
بدوره قال مرشح الدائرة الثانية 
عبداهلل جنيب املال انه في الفترة 
القادمة يجب محاربة الفساد الذي 
استولى على السلطة التشريعية، 
داعيا الش����عب الكويتي ملمارسة 
حقوقه الشرعية في االنتخابات، 
مبينا أن التصويت هو واجب وطني 
ونتمنى ان الكل يذهب لصناديق 

االقتراح.
وذكر أن البالد تعاني من مشكلة 
التعلي����م والتي يجب أن يصحح 
مس����ارها ونعيد ترتي����ب البيت 
التعليمي من جديد والذي يعتبر 

وخارجيا والعمل على اعفائهم من 
دفع الرس����وم والضرائب املقنعة 
الرعاية السكنية  للدولة وتوفير 
لهم واعفائهم أيضا من الرس����وم 
القضائي����ة لدى احملاك����م وادارة 

اخلبراء.
وأضاف املناور بعد ترش����حه 
صباح امس ان احلراك الش����بابي 
الذي شهدته الكويت يجب أن ينتهي 
بارجاع الكويت درة للخليج، مشيرا 
إلى أن احلكومة »مبروكة« وهي 
نفس جسد االنسان ميرض ويحتاج 
إلى رعاية صحي����ة من قبل كافة 

طوائف الشعب لوالدة حكومة.
وأشاد مبوقف وزارة الداخلية 
في عدم اطالق رصاصة واحدة جتاه 
مقتحمي مجلس األمة خاصة ان في 
جمهورية مصر العربية قد سقط 
27 قتيال عندما حاول املصريون 

اقتحام مجلس النواب املصري.
وعن قضية البدون واملزدوجني 
طال����ب املناور فئ����ة غير محددي 
اجلنسية بإظهار جنسياتهم األصلية 

ضرورة إقرار حزمة من القوانني 
التي تصب ف����ي مصلحة الوطن 
واملواطن والتي يأتي في مقدمتها 
إقرار قانون مكافحة الفساد وقانون 
الذمة املالية واستقالل القضاء ونقل 
تبعي����ة األدل����ة اجلنائية والطب 
الشرعي إلى القضاء باإلضافة إلى 
ضرورة إنشاء هيئة خاصة لفحص 
األغذية والتأكد من سالمتها قبل 

وصولها للمستهلك.
وأكد أنه ال يج����ب إلقاء اللوم 
على مجلس األمة واتهامه بتعطيل 
التنمية حيث ان احلكومة عطلت 

جميع مشاريع الدولة.
العدس����اني  أكد  البدون  وعن 
أننا نرك����ز على مطلب����ني هامني 
األول إنساني والثاني اقتصادي 
واألولوية لإلنس����انية تنفيذا ملا 
نص عليه الدستور في املادتني 7 
و8 املتعلقتني بتحقيق مبدأ العدل 

واملساواة وتكافؤ الفرص.
من جهته قال مرش����ح الدائرة 
اخلامسة عمر الرشيدي ان برنامجي 
االنتخابي حافل بالقضايا التي تهم 
املواط����ن الكويتي والكفيلة بدفع 
عجلة التنمي����ة واملتوقفة نتيجة 
حال����ة االحتقان بني الس����لطتني 

التشريعية والتنفيذية.
وقال الرش����يدي: سأركز على 
القضايا األساس����ية كاإلس����كان 
والصحة والتعليم مش����ددا على 
أن املرحلة املقبلة تتطلب أن يقف 
اجلمي����ع صفا واح����دا بعيدا عن 
التس����ويف والتأزمي والبعد عن 
التجريح الشخصي والعمل على 

تنفيذ خطة التنمية.
من جانبه أكد مرش����ح الدائرة 
الرابعة احملامي عبداللطيف عباس 
املناور على ضرورة ترسيخ مبدأ 
الوطنية وزيادة مساحة  الوحدة 
احلريات والعمل على دعم اقتصاد 
وطني حر واحت����رام كيان املرأة 
وتكوين األس����ر وتوفير العناية 
للشباب والس����عي نحو حتقيق 
الوحدة اخلليجية وبناء شراكة بني 
أبناء وأهالي الدائرة وترسيخ مبدأ 
أن االنتخابات ليست حربا بني عدة 
فرق والعمل على اصالح وتطوير 
الدراس����ات اجلامعية  منظوم����ة 
وحماية مصالح الكويتيني داخليا 

خاصة انه حتى األشجار واألسماك 
لها بلد منشأ، الفتا إلى الفئة الباقية 
فإن على احلكومة تقدمي املساعدات 
لهم وجتنيس املستحقني، وفيما 
يخص املزدوجني قال املناور انه في 
عام 2016 ستحظى الدول اخلليجية 
بوحدة خليجية في جنسية واحدة، 
الفتا إلى انه على مزدوجي اجلنسية 
التنازل عن إحدى جنسياتهم وفقا 

لقوانني اجلنسية.
الدائرة  وبدوره قال مرش����ح 
اخلامسة ضيف اهلل نهار العتيبي 
ان قضية القبيضة هي قضية هزت 
كيان املجتمع الكويتي ونتجت عن 
الش����عب بأن احلكومة  إحساس 
السابقة قد استحوذت على معظم 
نواب األمة، مشيرا إلى أن القبيضة 
اآلن هم منبوذون شعبيا وقد عرفهم 

الشعب بأنهم قد خانوا األمانة.
من جانبه قال مرشح الدائرة 
األولى وس����مي الوسمي انه فيما 
مضى كان يسمع عن املال السياسي 
وعن الفس����اد التشريعي إال أن ما 

الثالثة  الدائرة  وأكد مرش����ح 
محمد بوشهري على ضرورة أن 
يسود مبدأ التعاون بني السلطات 
إال أن ذلك ل����ن يحدث إال بوجود 
حكومة إصالحية يتم تشكيلها من 
وزراء رجال دولة وليسوا مجرد 
موظفني بدرجة وزراء الفتا إلى ان 
ذلك سيسهم في حتقيق التعمير 
والبناء من خالل عدد من احملطات 
أبرزها تنفيذ خطة التنمية واالهتمام 

بالتعليم والصحة واإلسكان.
الرابعة  الدائ����رة  أما مرش����ح 
ناص����ر املطيري فق����ال يجب أن 
تكون حكومة الكويت قوية وبلدنا 
بخير، فلدينا فائض ونطالب بزيادة 
األجور واملرتب����ات لربات املنازل 

في البيوت.
وفي س����ؤال عن اعتماده على 
القبيلة من عدمه قال انه مرش����ح 
مستقل ولكن يعتمد على القبيلة 
من الطراز األول، رافضا في الوقت 
ذاته انتشار الفنت في الفترة املقبلة 
بسبب تصريحات النواب والوزراء 
فالبد من محاكمة من يسيء إلى أي 

طائفة وحتويله للنيابة.
وفيما يخص قضية البدون قال: 
يجب أن نس����رع في وضع حلول 
لها حتى إن لم نعطهم اجلنس����ية 
الكويتية ألن هناك جلنة تتولى هذا 
األمر ولكن يجب إعطاؤهم بعض 
حقوق املواطن الذي يعيش على 

أرض الكويت.
الدائرة األولى  وقال مرش����ح 
حسني جمال ان أحد أسباب ترشحه 
هو ان هذه املرحلة تعتبر مرحلة 
الثقة  حساس����ة وحتتاج إلعادة 
للش����عب الكويتي، مشيرا إلى أن 
الش����عب يتابع ع����ن كثب تراجع 
مؤسساته النيابية وهذا سيكون 
دافعا كبيرا للتغيير فنحن نعول 
كثيرا على وعي الشعب الكويتي في 
التغيير الذي سيسهم بعد التراجع 
الكبير الذي شهدته الكويت على كل 
األصعدة فحان الوقت للبناء، مبينا 
أن الكفة التي سترجح املرشحني في 
هذه االنتخابات هي وعي املواطن 
الذي سيحسم الصراع بني النواب 

ملن يتوسم فيه اخلير.
بدوره ش����دد مرش����ح الدائرة 
الثاني����ة رياض العدس����اني على 

مسؤولية عدم حل قضية البدون، 
مشيرا إلى أن القضية كانت وقبل 
عقود قليلة صغيرة وكان باإلمكان 
حله����ا إال أن احلكوم����ة جتاهلت 
هذه القضية وه����و ما دعاها إلى 

التضخم.
وطالب بأن تب����ادر احلكومة 
بوض����ع حلها له����ذه القضية من 
خالل منح املس����تحقني للجنسية 
الكويتية ومواجهة غير املستحقني 
مع منح غير املستحقني اقامة دائمة 
بحيث يكفلون ألسرهم حياة كرمية 

تقيمهم شر احلاجة.
وأض����اف العازم����ي كي تصل 
البرملان، عليك بس����ب شيخ  إلى 
من األس����رة لتضمن وصولك إلى 
عضوية البرمل����ان، فهذه هي لغة 

احلوار السائدة لدينا.
قال مرش����ح الدائرة اخلامسة 
ان املرحلة  عب����داهلل الضوي����ان 
املقبلة حتتاج منا جميعا حس����ن 
االختي����ار والتركيز على األفضل 
من خالل قناعات االختيار والبعد 
عن املصالح الش����خصية، مشيرا 
إلى أن املرحلة املقبلة حتتاج منا 
التركيز على كثير من األولويات 
منها القضايا التعليمية والصحية 

واالسكانية وغيرها.
كما أكد على ضرورة البعد عن 
التأزمي بني السلطتني حتى يتسنى 
ملجلس األمة املقبل اجناز القوانني 
لتتحق����ق املصلحة العليا للوطن 

واملواطن.
الرابعة  الدائرة  واكد مرش����ح 
علي جابر الظفيري أن ترش����حه 
ملجلس األمة ما هو إال إلعادة االمور 
لوضعها الطبيع����ي ملا حدث في 
مجلس األمة الس����ابق مشيرا إلى 
ان بعض النواب الذين كلنا نعتقد 
أنهم سيشرعون لألسف وجدناهم 

يتاجرون.
وأضاف أن الكرة اآلن في ملعب 
الشعب الذي بيده أن يختار األصلح 
الذي يصنع  واألنس����ب والقوي 
مصلحة الكويت قبل كل ش����يء، 
مضيفا أن الكويت متر مبش����اكل 
عديدة منه����ا الرياضة واالقتصاد 
وقضية البدون التي على احلكومة 

أن حتلها بأسرع وقت ممكن.
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