
ال���ح���م���ي���دي ال��س��ب��ي��ع��ي، ع����ن ت��ف��اؤل��ه 
ب��امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، الس��ي��م��ا ف���ي ظل 
الدور الذي قام به الشباب الكويتي، 
من ح��راك حتى تم اسقاط الحكومة 
وح���ل مجلس األم����ة، وك��ذل��ك بسرعة 
القبيضة حسب  ال��ن��واب  ملف  احالة 
وصفه الى النيابة العامة على وجه 

السرعة.
وق�������ال م����رش����ح ال������دائ������رة ال���راب���ع���ة 
ع���اي���ض اب����و خ���وص���ه : ان االه��ت��م��ام 
ب��ال��خ��دم��ات ال���ع���ام���ة ي��ج��ب ان ي��أت��ي 
ض��م��ن أول����وي����ات ب���رام���ج امل��رش��ح��ني، 
إل���ى ج��ان��ب ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ح��ري��ات، 
وت��ح��س��ني دخ����ل امل����واط����ن، واص����الح 
ال���ق���ض���اء،، م��ش��ي��را إل����ى أن ال��ت��غ��ي��ي��ر 
ق������د ب�������دأ ق����ب����ل ف����ت����ح ب�������اب ال���ت���رش���ح 
لالنتخابات، من خالل عزوف بعض 
املرشحني، حيث سيصل العديد من 

الشباب الى قبة البرملان.
وط����ال����ب م���رش���ح ال�����دائ�����رة األول�����ى 
ال��وزراء  نائب رئيس  املطوع،  عدنان 
ال��دف��اع الشيخ  الداخلية وزي��ر  وزي��ر 
نزاهة  على  بالحفاظ  الحمود  أحمد 
االن��ت��خ��اب��ات وش��ف��اف��ي��ت��ه��ا، وتشديد 
الشفافية،  جمعية  ق��ب��ل  م��ن  ال��رق��اب��ة 
داع����ي����ا إل�����ى ت���وح���ي���د أه�������داف ج��م��ي��ع 
الكويت  املرشحني، ووض��ع مصلحة 
ن��ص��ب أع��ي��ن��ه��م، وال��ح��ف��اظ ع��ل��ى أم��ن 
والتنمية  الوطنية  وال��وح��دة  ال��ب��الد 
واالص���������������الح وم������ح������ارب������ة ال�����ف�����س�����اد، 
ونشر  الشاملة،  للتنمية  واالن��ط��الق 
األم����ن واالس���ت���ق���رار، ل��ت��ك��ون ال��ك��وي��ت 

بلدا لتطبيق القانون.
ووص����ف م��رش��ح ال���دائ���رة ال��ث��ان��ي��ة 
دوخ���������������ي ال�������ح�������ص�������ب�������ان، األج���������������واء 
ال����ت����ي ت��ع��ي��ش��ه��ا ال���ك���وي���ت ب���ال���ع���رس 
وأنها جاءت  الديموقراطي، السيما 
بعد مرحلة صعبة ومخاض عسير 
لم تشهده البالد من قبل، متمنيا أن 
تشهد الكويت بعد هذه االنتخابات 

املزيد من التطورات.
وأع�������رب م���رش���ح ال�����دائ�����رة األول�����ى 
أعلن النائب السابق صالح عاشور، 
ع���ن س��ع��ادت��ه ب��ال��ع��ودة إل���ى الشعب 
واالم��ة باعتبارها مصدر السلطات، 
م���ش���ي���را إل�����ى ان ال����ب����الد ال����ي����وم ت��ق��ف 
أم��ام مفترق ط��رق، حيث تحتاج إلى 
واملنهجية  السياسي  املسار  اص��الح 
السياسي  امل��س��ار  ع��ن  ال��ت��ي انحرفت 

في الكويت.
ال�������ح�������راك  ان  ع����������اش����������ور:  وق��������������ال 
ال��س��ي��اس��ي ان���ح���رف ع���ن امل���س���ار بعد 
خروجه من قاعة عبدالله السالم إلى 
الشارع الذي تم اقحامه في العملية 

السياسية.
وأض����اف ع��اش��ور ان امل��ط��ل��وب من 
ج��ادة  وق��ف��ة  ال��ي��وم  الكويتي  الشعب 
ح��ت��ى ال ي��ك��ون ه��ن��اك ان���ح���راف يخل 
ب���ال���دي���م���وق���راط���ي���ة ال���ت���ي ت��غ��ن��ى ب��ه��ا 
ال��ك��وي��ت��ي��ون وال���ت���ي ي��ج��ب أن ت��ك��ون 

نموذجا جيدا لالحتذاء به.
وع��ن التغيير أض��اف ع��اش��ور: كل 
إل��ى  م��ن 35  ان��ت��خ��اب��ات تحمل معها 
50 باملئة س��واء أكانت هناك أح��داث 
ن��س��ب��ة كافية  أم ال، وه����ذه  س��ي��اس��ي��ة 

لدمج الدماء القديمة بالحديثة.
بدوره، رأى مرشح الدائرة الثانية 
م��ح��م��د ع��وي��د امل���ط���ي���ري، أن امل��رح��ل��ة 
امل��ق��ب��ل��ة ال ب����د أن ي���ك���ون ل���ه���ا ن��ظ��رة 
لنهج  ب��ح��اج��ة  أن��ه��ا  ك��م��ا  مستقبلية 

جديد من قبل الحكومة واملجلس.
وأض�����������اف أن��������ه ي����س����ت����وج����ب ع��ل��ى 
التركيز  املقبلة  ال��ف��ت��رة  ف��ي  الجميع 
على التنمية التي غابت عن الساحة 
الكويتية في السنتني املاضيتني من 
ع��م��ر امل��ج��ل��س م��ت��م��ن��ي��ا م���ن ال��ش��ب��اب 

اختيار األفضل للكويت.
ال��ث��ان��ي��ة  ال������دائ������رة  م����رش����ح  ورأى 
ق��ض��ي��ة  ان  ال�������ج�������ادر،  ع����ب����د  م���ح���م���د 
اإلي�������داع�������ات وال����ت����ح����وي����الت امل���ال���ي���ة 
وض��ع��ت م��ج��ل��س األم����ة ع��ل��ى امل��ح��ك، 
الفتا إلى أنه قد حان الوقت الختيار 
خ���ي���ر م��م��ث��ل��ني ل���أم���ة وذل������ك إلع�����ادة 

االعتبار للمؤسسة التشريعية.
وأض�������اف ال���ع���ب���د ال�����ج�����ادر: ل��ل��م��رة 
ال����راب����ع����ة أت�����ش�����رف ب���ال���ت���رش���ي���ح ف��ي 
الثانية الستكمال برنامجي  الدائرة 
على  للمحافظة  الوطني  االنتخابي 
التعاون  يكون  بان  مطالبا  الكويت، 
وح��س��ن االخ��ت��ي��ار ه��و س��م��ة املرحلة 
واملؤسسة  الحكومة  ب��ني  م��ا  املقبلة 
اآلن في  الكرة  أن  التشريعية، مؤكدا 

يد الناخب الكويتي.
وق���ال���ت م��رش��ح��ة ال����دائ����رة األول����ى 
ن���������ورة ال�������دروي�������ش : أخ���������وض ه����ذه 

االن���ت���خ���اب���ات ب������روح ي���م���أه���ا امل����رح 
والفكاهة، و قالت: »سبق وترشحت 
اخ��ت��رت  إن���ي  إال  ع��ن دوائ����ر مختلفة 
هذا العام الدائرة األول��ى لتكون هي 

األولى«.
وت��اب��ع��ت: أن���ا أت��رش��ح ح��ال��ي ح��ال 
امل��رش��ح��ني وس���أض���ع مكافحة  ب��ق��ي��ة 
ال��ف��س��اد ف��ي س��ل��م أول��وي��ات��ي، م��ؤك��دة 
ع���دم م��ش��ارك��ت��ه��ا ال ف��ي ف��رع��ي��ات وال 
ت��ش��اوري��ات، راف��ض��ة امل���ال السياسي 
ل��ش��راء األص�����وات م��ع��ت��م��دة ع��ل��ى ثقة 
املرشحات  بها  حظيت  التي  ال��ن��اس 

السابقات حيث أشادت بأدائهن.
وعبر مرشح الدائرة األولى مخلد 

ال��ع��ازم��ي، ع��ن اس��ت��ي��ائ��ه م��ن توجيه 
ب���ع���ض ال����ن����واب ل��ل��م��ج��ل��س ال��س��اب��ق 
االت����ه����ام����ات ال���ع���ش���وائ���ي���ة ل��زم��الئ��ه��م 
النواب، مؤكدا ان املتهم ب��رىء حتى 
الكويتي  ال��ق��ض��اء  وان  ادان��ت��ه  تثبت 
ال����ن����زي����ه س������وف ي���ظ���ه���ر ال����ح����ق ام�����ام 

الشعب.
واس����������ت����������غ����������رب ال����������ع����������ازم����������ي م����ن 
السابق  باملجلس  االقلية  م��ح��اوالت 
ف������رض رأي����ه����م ع���ل���ى األغ���ل���ب���ي���ة رغ���م 
ال���دي���م���وق���راط���ي���ة ت��ع��ن��ي س��ي��ط��رة  أن 
األغ��ل��ب��ي��ة، ك��م��ا اس��ت��غ��رب م���ن بعض 
ال������ن������واب ال�����ذي�����ن ك�����ان�����وا ي���رف���ض���ون 
ال��س��م��ع وال��ط��اع��ة ل��س��م��و األم��ي��ر إل��ى 
املجلس  القرار بحل  اتخذ سموه  أن 
والطاعة  السمع  يقولون  وأصبحوا 

لأمير.
وأكد العازمي ان الحكومة تتحمل 
م��س��ؤول��ي��ة ع���دم ح��ل قضية ال��ب��دون، 
وقبل  ك��ان��ت  القضية  أن  إل��ى  مشيرا 
عقود قليلة صغيرة وك��ان باالمكان 
الحكومة تجاهلت هذه  أن  إال  حلها 
القضية وهو ما دعاها إلى التضخم.

و ق���ال م��رش��ح ال���دائ���رة ال��خ��ام��س��ة 
عبد الله الضويان، ان املرحلة املقبلة 
االختيار  حسن  جميعا  منا  تحتاج 
وال����ت����رك����ي����ز ع���ل���ى األف�����ض�����ل وال���ب���ع���د 
ع����ن امل���ص���ال���ح ال���ش���خ���ص���ي���ة، م��ش��ي��را 
إل���ى أن امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة ت��ح��ت��اج منا 
ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ك��ث��ي��ر م���ن األول���وي���ات 

التعليمية والصحية  القضايا  منها 
واالسكانية وغيرها.

وأك��د مرشح ال��دائ��رة الرابعة علي 
ف���ي ملعب  اآلن  ال���ك���رة  أن  ال��ظ��ف��ي��ري، 
الشعب الذي بيده أن يختار األصلح 
واألن������س������ب وال������ق������وي ال��������ذي ي��ص��ن��ع 
م��ص��ل��ح��ة ال����ك����وي����ت ق���ب���ل ك����ل ش����يء، 
بمشاكل  ت��م��ر  ال��ك��وي��ت  أن   : مضيفا 
ع���دي���دة م��ن��ه��ا ال��ري��اض��ة واالق��ت��ص��اد 
الحكومة  على  التي  البدون  وقضية 

أن تحلها بأسرع وقت ممكن.
وط���ال���ب م���رش���ح ال����دائ����رة ال��ث��ال��ث��ة 
محمد بوشهري، بضرورة أن يسود 
م��ب��دأ ال��ت��ع��اون ب��ني ال��س��ل��ط��ات إال أن 
ذل���ك ل���ن ي��ح��دث إال ب���وج���ود حكومة 
وزراء  م��ن  تشكيلها  ي��ت��م  إص��الح��ي��ة 
رج��ال دول��ة وليسوا مجرد موظفني 

بدرجة وزراء.
أما مرشح الدائرة الرابعة ناصر 
ت���ك���ون  ي����ج����ب أن  ف����ق����ال  امل�����ط�����ي�����ري، 
حكومة الكويت قوية وبلدنا بخير، 
ف���ل���دي���ن���ا ف����ائ����ض ون���ط���ال���ب ب����زي����ادة 
األجور واملرتبات لربات املنازل في 

البيوت.
ب����������دوره ش�������دد م�����رش�����ح ال�����دائ�����رة 
ال��ث��ان��ي��ة ري�����اض ال���ع���دس���ان���ي، على 
ض�����رورة إق�����رار ح��زم��ة م���ن ال��ق��وان��ني 
ال���ت���ي ت���ص���ب ف����ي م��ص��ل��ح��ة ال���وط���ن 
وامل��واط��ن والتي يأتي في مقدمتها 
إقرار قانون مكافحة الفساد وقانون 
ال����ذم����ة امل���ال���ي���ة واس���ت���ق���الل ال��ق��ض��اء 
ونقل تبعية األدلة الجنائية والطب 
الشرعي إلى القضاء، باإلضافة إلى 
ضرورة إنشاء هيئة خاصة لفحص 
األغ��ذي��ة وال��ت��أك��د م��ن سالمتها قبل 

وصولها للمستهلك.
م����ن ج���ه���ت���ه ق�����ال م����رش����ح ال����دائ����رة 
ال�����خ�����ام�����س�����ة ع�����م�����ر ال�������رش�������ي�������دي، ان 
ب�����رن�����ام�����ج�����ي االن������ت������خ������اب������ي ح����اف����ل 
بالقضايا التي تهم املواطن الكويتي 
وال���ك���ف���ي���ل���ة ب����دف����ع ع���ج���ل���ة ال��ت��ن��م��ي��ة 
واملتوقفة نتيجة حالة االحتقان بني 

السلطتني التشريعية والتنفيذية.
وق������ال ال����رش����ي����دي : س����أرك����ز ع��ل��ى 
ال����ق����ض����اي����ا األس�����اس�����ي�����ة ك����اإلس����ك����ان 
وال���ص���ح���ة وال���ت���ع���ل���ي���م م����ش����ددا ع��ل��ى 
أن امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة ت��ت��ط��ل��ب أن يقف 
ال���ج���م���ي���ع ص���ف���ا واح���������دا ب���ع���ي���دا ع��ن 
ال���ت���س���وي���ف وال����ت����أزي����م وال����ب����ع����د ع��ن 
ال��ت��ج��ري��ح ال��ش��خ��ص��ي وال��ع��م��ل على 

تنفيذ خطة التنمية.
م����ن ج���ان���ب���ه أك�����د م���رش���ح ال����دائ����رة 
عبداللطيف عباس  املحامي  الرابعة 
امل��ن��اور، على ض���رورة ترسيخ مبدأ 
ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة وزي������ادة م��س��اح��ة 
الحريات والعمل على عمل اقتصاد 
وط����ن����ي ح����ر واح������ت������رام ك����ي����ان امل������رأة 
وت���ك���وي���ن االس�������ر وت���وف���ي���ر ال��ع��ن��اي��ة 
ل���ل���ش���ب���اب وال����س����ع����ي ن���ح���و ت��ح��ق��ي��ق 
الوحدة الخليجية وبناء شراكة بني 
أبناء وأهالي الدائرة وترسيخ مبدأ 
أن االنتخابات ليست حربا بني عدة 
ف���رق وال��ع��م��ل ع��ل��ى اص���الح وتطوير 
م���ن���ظ���وم���ة ال��������دراس��������ات ال���ج���ام���ع���ي���ة 
داخليًا  الكويتية  امل��ص��ال��ح  وح��م��اي��ة 
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عدنان املطوع

معصومة: علينا الخروج من االنتماءات 
القبلية والطائفية... واالنتماء إلى الدولة 

السعدون: األمير استجاب لحراك الشعب
... ومن املبكر الحديث عن رئاسة املجلس 

مبارك الحريص

نوري القالف

ن�����ورة  • ارت���������دت امل����رش����ح����ة 
الدرويش، اللون األحمر احتفاال 
بعيد الحب، وقالت: » إن وصلت 
ل��ل��م��ج��ل��س ف���س���أق���ت���رح إع���ط���اء 
ع��ام��ا   20 للمقيمني  ال��ج��ن��س��ي��ة 

في الكويت«.
املرشحني  أول  املطر  • حمد 
ال���ذي���ن س��ج��ل��وا أس���م���اؤه���م في 

اليوم األول.
• إدارة االنتخابات قدمت كل 
ل��إع��الم��ي��ني ألداء  ال��ت��س��ه��ي��الت 

مهامهم. 

لقطات
محمد الخليفة

هشام البغلي

ضيف الله نهار العتيبي

محمد الحفيتي

عيسى الكندري

معصومة املبارك تسجل بياناتهاالسعدون مسجال بياناته

فيصل الدويسان عبدالله نجيب املال نورة الدرويش نبيلة العنجري

• نبيلة العنجري: علينا 
أن نضع أصابعنا

على الجرح  
لنقضي على الفساد    

فهم املشكلة.
ال����������دالل ع����ل����ى أن ه���ن���اك  وش��������دد 
حاجة إلنشاء لجنة للنزاهة والقيم 
وت����ط����وي����ر م���ؤس���س���ة األم�������ة وك���ذل���ك 
مؤسسة مجلس ال���وزراء، من خالل 
ق���ادرة على تحقيق  إي��ج��اد حكومة 
ت��ن��ه��ض  وأن  امل����واط����ن����ني  ت���ط���ل���ع���ات 
األم��ن في  بالكويت ونحقق مفهوم 

ظل املتغيرات املوجودة.
الثانية  ال��دائ��رة  مرشحة  وأعلنت 
عروب الرفاعي خوضها االنتخابات 
التي  ال��ع��الق��ات  ح��ج��م  رغ���م  مستقلة 
ت��ج��م��ع��ه��ا م���ع ال��ع��دي��د م���ن ال��ت��ي��ارات 
ال��س��ي��اس��ي��ة. وق���ال���ت : ان���ه���ا ت��ت��رش��ح 
الستثمار  محاولة  ف��ي  لالنتخابات 
خ����ب����رت����ه����ا ال�����ط�����وي�����ل�����ة ف�������ي امل�����ج�����ال 

التطوعي.
الفساد  مكافحة  ان  إل��ى  وأش���ارت 
ت���أت���ي ض���م���ن أول�����وي�����ات ب��رن��ام��ج��ه��ا 
أن���ه���ا ستعمل  االن���ت���خ���اب���ي، م���ش���ددة 
ج���اه���دة م���ع ال���ف���ري���ق ال�����ذي س��ي��ك��ون 
م�����وج�����ودا إلق��������رار ق����وان����ني م��ك��اف��ح��ة 
الحكومة  بتعجيل  مطالبة  الفساد، 
اإللكترونية باعتبارها وسيلة مهمة 
إليقاف أي ص��ورة من ص��ور الفساد 

اإلداري.
وهنأ مرشح الدائرة األولى أحمد 
ب���ال���ع���رس  ال���ك���وي���ت���ي  ال���ش���ع���ب  الري 
ي��ع��ي��د  ال���دي���م���وق���راط���ي، م��ت��م��ن��ي��ا أن 
ال����ح����راك ال���س���ي���اس���ي ال����راق����ي ال�����دفء 

للديموقراطية في الكويت.
املحيطة  األج�����واء  ان  الري:  وق����ال 
التي حدثت أخيرا يكتنفها شيء من 
القلق، إال أنه رأى فيها تباشير خير 
ل��ك��اف��ة امل��ج��ت��م��ع��ات، ح��ي��ث ان ه��ن��اك 
الحريات،  من  ملزيج  إيجابيا  تحركا 
ال�������دول  ت���ن���ع���م ج���م���ي���ع  م���ت���م���ن���ي���ا أن 

باالستقرار.
أم���ا م��رش��ح ال���دائ���رة األول�����ي أن���ور 
الكويتي  الشعب  ان  ف��ق��ال:  ال��داه��وم، 
أص����ب����ح أك����ث����ر وع����ي����ا وق�����������ادرا ع��ل��ى 
يكون  أال  متمنيا  األف��ض��ل،  االختيار 
هناك نواب قبيضة جدد في البرملان 
امل���ق���ب���ل، ف��ال��ك��وي��ت أم�����ام م��ح��ك كبير 

وتستحق أن نقدم لها الكثير.
وت��وق��ع م��رش��ح ال��دائ��رة الخامسة 
خالد حيدر، ان تشهد الدائرة تغييرا 
بنسبة 60 في املئة، متوقعا أال يلتزم 
ال��ن��اخ��ب��ون وال��ن��اخ��ب��ات ب��م��خ��رج��ات 
ال��ف��رع��ي��ات ف��ه��ن��اك ع����زوف ك��ب��ي��ر لها 
وه����ي ظ���اه���رة ص��ح��ي��ة س��ي��ك��ون لها 
أثرها اإليجابي على بلدنا الحبيب.

ال��خ��ام��س��ة  ال����دائ����رة  م���رش���ح  ورأي 
ع���ب���د امل���ح���س���ن ال���ع���ت���ي���ب���ي، ان ال��ك��ت��ل 
ال���ش���ب���اب���ي���ة ك�����ان ل���ه���ا ال��������دور ال���ب���ارز 
ف���ي ال��ت��ح��رك ال����ذي ش��ه��دت��ه ال��س��اح��ة 
الكويتية في العامني املاضيني، الفتا 
إلى ان 17 نوفمبر املاضي كان يوما 
ضوئه  على  ات��خ��ذ  عظيما  تاريخيا 
استقالة الحكومة وقرار حل مجلس 

األمة.
ب��������������دوره، ق��������ال م�����رش�����ح ال������دائ������رة 
األول����ى اي���اد امل��ط��وع، ان���ه سيخوض 
االن��ت��خ��اب��ات ال��ب��رمل��ان��ي��ة وف���ق قائمة 
ال���ص���وت ال���ح���ر ال���ت���ي ت��ض��م ب��ج��ان��ب��ه 

خالد الدعيج وسامي املنيع.
وق���ال امل��ط��وع ن��ي��اب��ة ع��ن ال��ق��ائ��م��ة: 
»يجب أن يكون مجلس األم��ة املقبل 
ف��اع��ال وج��ي��دا وق����ادرا ع��ل��ى ال��ت��ع��اون 
م��ع��ه، فلدينا ال��ع��دي��د م��ن األول��وي��ات 
وال���ت���ي ي���أت���ي ف���ي م��ق��دم��ت��ه��ا ق��ان��ون��ا 
األم��ة  امل��ط��روح على مجلس  النزاهة 
وك����ذل����ك ق����ان����ون ال��خ��ص��خ��ص��ة ال����ذي 
ي����ع����ان����ي ب����ع����ض ال����ع����راق����ي����ل وال�������ذي 
تنفيذ  اج��ل  م��ن  تخفيضها،  يحتاج 

خطة التنمية«.
م����ن ن���اح���ي���ت���ه���ا، ش������ددت م��رش��ح��ة 
ال��دائ��رة األول���ى ال��دك��ت��ورة معصومة 
امل����ب����ارك، ع��ل��ى أه��م��ي��ة دور ال��ق��ض��اء 
ف���ي م���ا يتعلق  ون���زاه���ت���ه، ال س��ي��م��ا 
ب��ق��ض��ي��ة اإلي����داع����ات امل��ل��ي��ون��ي��ة، وأن 
ت���ك���ون امل���رح���ل���ة امل��ق��ب��ل��ة ه���ي م��رح��ل��ة 

سيادة دولة املؤسسات والقانون.
ال����ق����ان����ون  ان  امل��������ب��������ارك،  وق������ال������ت 
ي��ت��ع��رض ل��ل��خ��رق وي���ت���م وص����ف من 
ي����ك����س����ره ب�����األب�����ط�����ال، وه�����ن�����ا ت���ج���در 
االش������ارة إل����ى ق��ض��ي��ة اق��ت��ح��ام مبنى 
ال��ذي اعتبره خطيئة  مجلس االأم��ة، 
ق���ان���ون���ي���ة، داع���ي���ة إل����ى ال����خ����روج من 
ال����ع����ب����اءات واالن����ت����م����اءات ال��ث��ان��وي��ة 
سواء القبلية أو الطائفية، والتمسك 
يكون  أن  متمنية  للدولة،  باالنتماء 
أكثر مما هو  الناخبني  ل��دى  ال��وع��ي 
ع��ل��ي��ه، وأن ت��ك��ون م��ص��ل��ح��ة ال��ك��وي��ت 

فوق أي اعتبار.
وأوضحت املبارك أن تجربة املرأة 
ناجحة،  كانت  السابقة  املجلس  ف��ي 
وان شابها بعض االخفاق،فاملجلس 
متعثرة  بمسيرة  حافال  ك��ان  املنحل 
خصوصا في الدور االنعقاد األخير، 
إذ وصلت األمور إلى عنق الزجاجة، 
وإلى حالة اختناق سياسي، مطالبة 
ب����أال ت���ؤث���ر ه����ذه ال��ت��ج��رب��ة ال��س��اب��ق��ة 

بالنسبة للمرأة على االنتخابات.
بدوره قال مرشح الدائرة الثانية 
م��ح��م��د ف��ل��ي��ط��ح، أن امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة 
ت���ح���ت���اج إل�����ى ت����ع����اون وت�����ق�����ارب ب��ني 
الحكومة واملجلس، ويجب أن تكون 
امل���س���ط���رة واح�������دة وم���ت���س���اوي���ة ل��ك��ي 

نجعل مستقبل الكويت مزدهر.
وأع���رب م��رش��ح ال��دائ��رة الخامسة 

وخ���ارج���ي���ًا وال���ع���م���ل ع���ل���ى اع��ف��ائ��ه��م 
م��ن دف���ع ال��رس��وم وال��غ��رائ��ب املقنعة 
السكنية  ال���رع���اي���ة  وت��وف��ي��ر  ل��ل��دول��ة 
ل��ه��م واع���ف���ائ���ه���م اي���ض���ا م���ن ال���رس���وم 
وادارة  امل����ح����اك����م  ل������دى  ال���ق���ض���ائ���ي���ة 

الخبراء
وب�������������دوره ق�������ال م�����رش�����ح ال������دائ������رة 
العتيبي،  الله نهار  الخامسة ضيف 
ان ق���ض���ي���ة ال���ق���ب���ي���ض ه����ي ق��ض��ي��ح��ة 
ه��������زت ك�����ي�����ان امل����ج����ت����م����ع ال���ك���وي���ت���ي 
ون���ت���ج���ت ن��ت��ي��ج��ة اح����س����اس ال��ش��ع��ب 
بأن الحكومة السابقة قد استحوذت 
إلى  االم���ة، مشيرا  ن���واب  على معظم 
شعبيا  م��ن��ب��وذي��ن  االن  ال��ق��ي��ض��ة  أن 
وقد عرفهم الشعب بأنهم قد خانوا 

األمانة.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال م���رش���ح ال����دائ����رة 
األول�����ى وس��م��ي ال��وس��م��ي، ان���ه فيما 
مضى كان يسمع عن املال السياسي 
ال��ت��ش��ري��ع��ي إال أن ما  ال��ف��س��اد  وع����ن 
م���رت ب���ه ال���ب���الد ف���ي االون�����ة االخ��ي��رة 
أن يتم  يعتبر تجربة قاسية ويجب 
وات��خ��اذه��ا خطوة  االس��ت��ف��ادة منها 
اول���ى ف��ي ط��ري��ق ال��ح��ل ك��ي ال يتكرر 

ماحصل.
بدوره، قال مرشح الدائرة الثانية 
الفترة  ف��ي  ان��ه  امل���ال،  نجيب  عبدالله 
املقبلة ي��ج��ب م��ح��ارب��ة ال��ف��س��اد ال��ذي 
التشريعية،  السلطة  ع��ل��ى  اس��ت��ول��ى 
داع����ي����ا ال���ش���ع���ب ال���ك���وي���ت���ي مل��م��ارس��ة 
ح��ق��وق��ه ال��ش��رع��ي��ة ف���ي االن��ت��خ��اب��ات، 
مبينأ أن التصويت هو واجب وطني 
ي��ذه��ب لصناديق  ال��ك��ل  ان  ون��ت��م��ن��ى 

االقتراح.
بدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة 
ال��ك��وي��ت تمر  ع��ب��دال��ل��ه م��ع��ي��وف، ان 
مقبلون  ونحن  ج��دا  بمرحلة حرجة 
على انتخابات مفصلية، مشيرا إلى 
باملؤسسة  الثقة  فقد  ق��د  الشعب  أن 
التشريعية بسبب الحراك السياسي 

السابق.
وأكد املعيوف ان الكويت محتاجة 
لفترة هدوء وهدنة حتى نعمل على 
اصالح ما فسد من خالل انتخابات 
نزيهة بعيدا عن التيارات السياسية 
واالح��������زاب وال����ط����وائ����ف، م��ت��م��ن��ي��ًا أال 
ت��ت��دخ��ل ال��ح��ك��وم��ة ف���ي س��ي��ر عملية 
ال��ش��ع��ب ان  ت���ت���رك  االن���ت���خ���اب���ات وان 
ي��خ��ت��ار االف��ض��ل وامل��ن��اس��ب، مضيفا 
أن ال���ره���ان ع��ل��ى وع���ي ال��ش��ع��ب ال��ذي 
ال ي��ق��ب��ل ال���رش���وة وال��ف��س��اد وال��ط��رح 

القبلي والطائفي.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال م���رش���ح ال����دائ����رة 
ال����ث����ال����ث����ة إب�����راه�����ي�����م ال������ك������ن������دري، إن 
الشعب  يخص  االنتخابي  برنامجه 
ال��ك��وي��ت��ي وم����ا ي��م��س��ه م���ن م��ش��ك��الت 
باالضافة إلى مايجد من مستجدات 
ع���ل���ى ال����س����اح����ة ال���ك���وي���ت���ي���ة وي��ش��غ��ل 

اذهان الكويتيني.
م����ن ج���ه���ت���ه ق�����ال م����رش����ح ال����دائ����رة 
االول����ى أح��م��د ال��ع��ب��ي��د، ن��م��ر بمرحلة 
تتطلب  وال��ت��ي  بنوعها  استثنائية 
التغيير حتى نرى تحت قبة عبدالله 
نعول  املجتمع  اط��ي��اف  ك��اف��ة  السالم 

عليهم للمرحلة املقبلة.
وم��ن ناحيته ق��ال م��رش��ح ال��دائ��رة 
الخامسة محمد الهاجري : نمر هذا 
ال���ي���وم ف���ي ظ�����روف ص��ع��ب��ة وي��ف��رض 
على وسائل االعالم ان تظهر االحرار 
وان تغيب من ال يريد الخير للكويت، 
مشيدا بقرار سمو االمير بنزع فتيل 

االزمة وحل مجلس االمة.
وقال مرشح الدائرة الثانية أحمد 
ال��ذاي��دي، ان االم��ر ع��اد للشعب حتى 
يقول كلمته بعد أن مرت الكويت في 
ق��اه��رة وعصيبة، الفتا على  ظ��روف 
أن ال��ك��رة ع����ادت مل��ل��ع��ب ال��ش��ع��ب لكي 

يختار من يخرجنا من هذه االزمة.
ودع����ت م��رش��ح��ة ال���دائ���رة ال��ث��ان��ي��ة 
ال��دك��ت��ورة س��ل��وى ال��ج��س��ار، إل��ى طي 
مامر به مجلس 2009 والبدء بمرحلة 
جديدة كلها تفاؤل وأمل السيما أن 
الوطن بحاجة إلى املخلصني بعيدا 

عن املهاترات السياسية.
وقالت : )نحن على العهد باقون( 
وب���ن���ف���س ال���رس���ال���ة وال���ت���وج���ه ال����ذي 
ي���ض���ع م��ص��ل��ح��ة ال����وط����ن وامل����واط����ن 
ف����وق ك���ل اع���ت���ب���ار، م��ب��ي��ن��ة أن ال��وط��ن 
بحاجة إلى مرحلة جديدة بعيدة عن 
امل��ش��اح��ن��ات، وأم��ل��ت أن تشكل امل��رأة 
تشكيل مجلس  م��ن  باملئة   25 نسبة 

.2012
وح����������������ول ال�����������ن�����������واب ال����ق����ب����ي����ض����ة 
وم��ق��ت��ح��م��ي م��ج��ل��س االم�����ة أك�����دت أن 
العامة،  النيابة  امل��وض��وع في ح��وزة 
الف��ت��ة إل����ى أن ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ت��أخ��ر 
ف���ي اج��������راءات ال��ت��ح��ق��ي��ق ف���ي قضية 
ال��ق��ب��ي��ض��ة، م��ط��ال��ب��ة ال��ب��ن��ك امل���رك���زي 

بتفنيد اسباب هذا التأخير.
م��ن ج��ان��ب��ه، ش���دد م��رش��ح ال��دائ��رة 
ال��ش��م��ري، على أهمية  ال��راب��ع��ة سالم 
ت���ط���ب���ي���ق ت���ع���ل���ي���م���ات س����م����و األم����ي����ر 
وت�����وج�����ي�����ه�����ات�����ه ال�����خ�����اص�����ة ب���ح���س���ن 
االختيار، وذل��ك لتصحيح االوض��اع 
ال����ت����ي ت���م���ر ب���ه���ا ال�����ب�����الد، م���ب���ي���ن���ًا أن 
يستثمر  أن  يجب  الشبابي  ال��ح��راك 

بالشكل املفيد.
واع��ت��ب��ر م��رش��ح ال����دائ����رة ال��راب��ع��ة 
ال��ش��م��ري، ان تحسني  عمش ط��وال��ب��ة 
ال����خ����دم����ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ص��ح��ي��ة 
م���ن أه����م أول����وي����ات امل���رح���ل���ة امل��ق��ب��ل��ة، 
الصحية  املشاريع  انشاء  إل��ى  داعيا 
والتعليمية التي تلبي حاجة أهالي 

محافظة الجهراء.

• عبدالله نجيب املال: 
مطلوب محاربة 

الفساد الذي استولى 
على السلطة 

التشريعية

• نورة الدرويش: 
أخوض االنتخابات 

بروح املرح... أرفض 
»الفرعيات« 

واملال السياسي  

•الصبيح: لننفذ رغبة 
صاحب السمو 

باختيار من يستحق 
الوصول إلى البرملان

• الدويسان: الناس 
تريد وجوها 

جديدة... عليهم 
حسن االختيار 

»شاكيرا« تفتتح مقر الحفيتي 

قال املرشح محمد الحفيتي : سوف أحضر شاكيرا 
الناخبني  يضحك  ان��ه  مؤكدا  االنتخابي،  مقري  الفتتاح 

لكن ما اضحك عليهم، وتابع : ما عندي شي كي أعشي 
الناخبني وأخاف يمرضون إن كلوا.
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