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الباقي ٢١ يوما

محاوالت مستميتة
انزعاجه  عــن  مــن مرشح  عــن مقربني  نقل 

من محاوالت مستميتة تقوم بها عدة أطراف 

ثالثية بني  قائمة  ومــرشــحــون إلفــســاد والدة 

عدد من القبائل.

راي فاطمة العبدلي في لقاء مع ناخبي الدائرة األولى:

إنشاء مرصد لإلصالح الديموقراطي يحقق األمن

•  العبدلي تتحدث 

•  محمد البصيري

الطلب االسكاني، واال تكون هناك 

الراتب،  ارتــفــاع  الــى مــدى  مرجعية 

وتم الغاء تلك الشروط التعجيزية.

بدل رعاية

وبني البصيري ان هناك قانونا 

لم ير النور، وكان ذلك بسبب قصر 

عـــمـــر املـــجـــلـــس الـــســـابـــق، حـــيـــث لم 

يــســعــفــهــم الـــوقـــت، ملــنــاقــشــة قانون 

حقوق املــرأة االجتماعية، وهو من 

اهم القوانني التي تمنى ان يعيش، 

ملا اعطي هذا القانون من الحرص 

معارضة  هناك  فكانت  واالولــويــة، 

الحكومة  قـــبـــل  مــــن  عــلــيــه  شــــديــــدة 

تحققت لهم هذه العناصر؟!

سياسة الخصخصة

ورفـــــــضـــــــت الـــــعـــــبـــــدلـــــي اقـــــــــرار 

النها  الـــخـــصـــخـــصـــة  ســــيــــاســــة 

بــبــســاطــة هــي بــيــع لــلــكــويــت، فال 

ــــــــــوزارات  ال تـــتـــحـــول  ان  نــــرضــــى 

الــخــدمــاتــيــة الــتــي تــلــبــي طلبات  

املجتمع الى قطاعات ومؤسسات 

تحقيق  الـــــــى  تــــهــــدف  تــــجــــاريــــة 

الـــربـــح الـــــذي يــصــب فـــي جيوب 

ينتمون  الــــنــــاس  مــــن  مــجــمــوعــة 

الى طبقة محدودة، ويحرم باقي 

االسر  ميزانيات  وتنهك  الشعب 

الكويتية فيتم تحويل البلد الى 

طبقتني طبقة غنية وطبقة فقيرة 

وستلغى الطبقة املتوسطة التي 

حد  على  العبدلي  اليها  تنتمي 

وصفها لحالتها االجتماعية.

وحذرت العبدلي من االنجرار 

طروحاتها  الن  الــطــائــفــيــة  الــــى 

النها  الطائفية  تــحــت  تــنــدرج  ال 

الكالم  فقط، وتؤكد هذا  كويتية 

بمعارضتها ملا قامت به الطائفة 

بتأبني  الـــكـــويـــت  فــــي  الــشــيــعــيــة 

باقتراح  وطــالــبــت  مغنية  عــمــاد 

يقوم  ان  يـــريـــد  الـــــذي  ان  مـــفـــاده 

بـــواجـــب الـــعـــزاء عــلــيــه ان يذهب 

الــــى مــجــلــس الــــعــــزاء فـــي لبنان 

املــوقــف نشر فــي الجرائد  وهـــذا 

وكتبت  حـــيـــنـــه  فـــــي  الـــكـــويـــتـــيـــة 

مقاال يفيد هذا الرأي في جريدة 

«القبس».

كتب عايد العرفج:

العبدلي  فـــاطـــمـــة  د.  اعـــلـــنـــت 

الـــــدائـــــرة االولــــــــى انها  مـــرشـــحـــة 

الفكر  نـــشـــر  نـــفـــســـهـــا  عـــلـــى  آلــــــت 

االســــتــــراتــــيــــجــــي وتـــطـــبـــيـــقـــه في 

الـــكـــويـــت، وذلــــك بــانــشــاء مرصد 

لــالصــالح الــديــمــوقــراطــي يحقق 

االمن بمفهومه الواسع.

الحكومة  العبدلي من  وتمنت 

الفكر  تـــتـــبـــنـــى  ان  الــــكــــويــــتــــيــــة 

االســتــراتــيــجــي فــي الـــنـــدوة التي 

اقامتها في حسينية االمام علي 

(رضى الله عنه) لناخبي الدائرة 

االولى، مبينة ان الحكومة ال تملك 

االستراتيجي  بالفكر  تؤمن  وال 

فال يوجد لديها خطة خمسية او 

حتى سنوية، لذلك هي تعاني من 

مشاكل جــمــة، ومــن هــذا املنطلق 

يــــوم ترشحها  الــعــبــدلــي  اعــلــنــت 

انـــهـــا ســتــبــقــى مــخــلــصــة للوطن 

ونشرها  بـــتـــحـــمـــلـــهـــا  واالمــــــيــــــر 

للفكر االستراتيجي الذي تتمنى 

تطبيقه في يوم من االيام.

وقـــالـــت الــعــبــدلــي انـــهـــا تحمل 

الــــكــــويــــت عامة  فـــكـــر املـــــــــرأة فـــــي 

والـــدائـــرة االولـــى خــاصــة، فاملرأة 

يــقــارب من  ملــا  ناضلت  الكويتية 

اخــيــرا حقوقها  لتأخذ  عــامــا   ٥٠

السياسية،  ولــيــســت  الــبــرملــانــيــة 

الن الحقوق السياسية هي اكثر 

البرملانية،  الــحــقــوق  مـــن  بــكــثــيــر 

به ـــن  ـــؤم ت وال  االســـتـــراتـــيـــجـــي  الــفــكــر  ــك  ــل ــت ــم ت ال  الــحــكــومــة  ¶ 

فـــــاملـــــرأة مــــحــــاربــــة ومـــهـــمـــلـــة في 

الـــكـــويـــت والـــدلـــيـــل عـــلـــى ذلـــــك ان 

نـــســـبـــة تـــبـــوئـــهـــا لـــلـــمـــنـــاصـــب ال 

تــتــعــدى ٤٪ وهــــذا االمــــر يخالف 

النساء  ان  يـــقـــول  الـــــذي  املــنــطــق 

املجتمع،  نصف  هن  الكويت  في 

فـــاملـــرأة فـــي الــجــاهــلــيــة مـــــوؤودة 

املـــرأة فــي الكويت  جسديا ولــكــن 

موؤودة فكريا.

على  ان  الــــعــــبــــدلــــي  واكــــــــــــدت 

ثــالثــة معايير  ان يحمل  املــرشــح 

اولها  لـــلـــتـــرشـــيـــح،  االقــــــــل  عـــلـــى 

والذهنية  االخــــالقــــيــــة  الــــكــــفــــاءة 

ة  الكفاء وثــــانــــيــــهــــا  والــــقــــلــــبــــيــــة 

التدريبية  الــعــلــمــيــة  الــشــخــصــيــة 

وثالثها الكفاءة االنجازية وهي 

وماذا  املــرشــح سابقا  مـــاذا عمل 

انجز لهذا الوطن، لذلك ال بد ان 

يتم تغيير املادة ٨٢ من الدستور 

بمعرفة  املــــرشــــح  تـــطـــالـــب  الـــتـــي 

القراءة والكتابة فهذه املادة عفا 

عليها الزمن واذا اعتمدنا عليها 

لــــنــــا مـــجـــلـــس محو  فــــســــيــــخــــرج 

لألمية وليس مجلسا لألمة.

السلطتني  الــعــبــدلــي  وطــالــبــت 

الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة واالمة 

قواعد  الــــــى  الـــــرجـــــوع  بــــأســــرهــــا 

االصالح عن طريق معرفة حاجة 

الكويت لتفعيل الدستور وحاجة 

الـــنـــاس الــــى حــفــظ حــقــوقــهــم في 

الـــدســـتـــور، وايـــضـــا لــخــلــق نظام 

يقتصر  وال  الــــفــــســــاد  يـــــحـــــارب 

الشخص  عـــــلـــــى  بــــمــــحــــاســــبــــتــــه 

الـــــفـــــاســـــد فــــــقــــــط، فـــــاالشـــــخـــــاص 

وآلية  بـــــــاق،  والــــنــــظــــام  زائـــــلـــــون 

محاربة الفساد هي انشاء جهاز 

ملـــراقـــبـــة الــــنــــواب شــعــبــيــا يسمى 

النواب  اداء  يراقب  الظل  مجلس 

االمــة وينشئ لجانا  في مجلس 

داخـــــل املــجــلــس وخــــارجــــه يقوم 

النائب  بمحاسبة  فيها  الناخب 

ومــــن ثـــم يــســتــجــوبــه ويــمــكــن ان 

يطرح الثقة به.

رؤية واضحة

السلطتني  العبدلي  وانــتــقــدت 

مــــعــــا لـــــعـــــدم امــــتــــالكــــهــــمــــا رؤيــــــة 

آليات  انشائهما  وعـــدم  واضــحــة 

فالكويت  الــــقــــوانــــني،  لــتــطــبــيــق 

تعتبر من اكثر الدول في اصدار 

القوانني واقل الدول في تطبيقها، 

استراتيجية  تمتلك  انها  مؤكدة 

للنهوض باالمة عن طريق اقامة 

الديموقواطي  لــالصــالح  مرصد 

في  الديموقراطية  الحالة  يراقب 

الكويت على مدار السنة متسائلة 

اين حقوق املظلومني؟ اين حقوق 

الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة؟ ايــــن حقوق 

النساء؟ اين حقوق البدون؟.

السلطتني  العبدلي  ونــاشــدت 

الوطني  االمــــــن  حـــزمـــة  تــطــبــيــق 

وحـــزمـــة االمــــن الــحــيــوي وحزمة 

االمــــن االجــتــمــاعــي، ولــكــن هناك 

تتعارض  الــــدســــتــــور  فــــي  مـــــــادة 

املــــطــــالــــب وهـــــــي التي  مـــــع هـــــــذه 

عطلت البلد، وهي املادة الثامنة 

مـــــن الـــــدســـــتـــــور الــــتــــي تــــؤكــــد ان 

ثالثة  تــتــطــلــب  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة 

عـــــنـــــاصـــــر لـــــكـــــن تــــتــــحــــقــــق وهـــــي 

الواسع  بمفهومه  االمــن  تحقيق 

والطمأنينة وتكافؤ الفرص ولكن 

التطبيق  العناصر مــن  ايــن هــذه 

والتنمية  العدل  يتحقق  ال  التي 

اال على اساسها، وخذ مثال على 

ذلــك وهــو حــرمــان ابــنــاء الطائفة 

الشيعية من تقلد املناصب فهل 

•  جانب من الحضور

ديموقراطيتنا 
 ٢٠٠٨...  عمــلة نادرة 

«بسم الله الرحمن الرحيم 

نحن عبدالله السالم الصباح .. أمير دولة الكويت

بدور  وإيمانًا  العزيز  لوطننا  الديموقراطي  الحكم  أسباب  استكمال  في  رغبه 

هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السالم العاملي والحضارة اإلنسانية ، 

وسعيًا ملستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية واملكانة الدولية ، ويفيء 

على املواطنني مزيدًا من الحرية السياسية واملساواة والعدالة االجتماعية، ويرسي 

دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد وحرص على مصلحة 

املجموعة وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره. وبعد االطالع 

على القانون رقم ١ سنة ١٩٦٢ الخاص بالنظام األساسي للحكم في فترة االنتقال، 

وبناء على ما قرره املجلس التأسيسي .. صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه». 

لم تكن هذه الكلمات التي تضمنت رسالة حاكم دولة الكويت قد جاءت من فراغ او 

عبث، بل هي نتيجة خبرات وجهود تضافرت بني اهالي الكويت استمرت عقودًا 

من الزمان حتى ينطق بها ابو االستقالل. ولو رجعنا تاريخيا لوجدنا ان اسس 

الــظــروف الصعبة واملــريــرة من  االهــالــي وفــي تلك  الديموقراطية كانت راسخة بني 

الزرق عبر املحيطات واالسفار الشاقة. فكانت بوادر تلك  العيش والحصول على 

املسيرة املثمرة قد انطلقت من سنة ١٩٢١ فعليا حني تم تشكيل اول مجلس شورى 

في تاريخ دولة الكويت يقوم على مشاركة االهالي في ادارة شؤون بالدهم ومعاونة 

الكويت  في  الديموقراطية  الحياة  بــوادر  انطلقت  هنا  ومــن  البلد.  امــور  في  الحاكم 

بتشكيل املجلس البلدي سنة ١٩٣٠، ومجلس املعارف ١٩٣٦، ومجلسي التشريعي 

االول والثاني ١٩٣٨و ١٩٣٩و، اللذين كانا يشكالن نقطة تحول سياسي واجتماعي 

قــرارات تصب في تنظيم حياة  الكويت، ملا نتج عنهما من  واقتصادي في تاريخ 

املواطن االكويتي في جميع املجاالت من خالل اعضاء يتم اختيارهم بطريقة حرة 

نزيهة. ونتيجة تلك املمارسات التي سرت في دماء اهل الكويت وضع الشيخ عبدالله 

السالم هذا املجهود امام الجميع بموافقته على اصدار الدستور ليشكل دولة الكويت 

الحديثة واملتطورة القائمة على نظم وقوانني واسس الدولة الدستورية.

سؤال يطرحه الجميع في هذا الزمن «كل هالكالم حلو تاريخيا، اذًا ماذا حدث 

اباؤنا واجــدادنــا اسس  التي وضــع فيها  السنوات  لدستورنا؟ وايــن نحن من تلك 

نقول  سريع  تحليلي  وبشكل  الــجــواب  ٢١؟»،  القرن  ديموقراطية   .. ديموقراطيتنا 

اوال الدستور لم يحدث له شئ، بل لنر ماذا حدث لهؤالء املحيطني بالدستور. نرى 

الشخصي  رأيــي  تأثرت بعدة عوامل، حسب  الكويت  الديموقراطية في  العملية  ان 

املتواضع، فاقمت املشكالت، .

مجلس  اعضاء  وهــم  الكويتي،  للشعب  املمثل  بالجانب  متعلق  الثاني  العامل   

األمة الذين ينقسمون إلى معسكرين، وهما املعسكر املتشبع باملبادئ الدستورية 

الــرقــابــيــة في  الــديــمــوقــراطــي، وهـــذا املعسكر يــحــاول ان يستخدم ادواتــــه  والــنــظــام 

تصحيح املسار التشريعي والتنفيذي. اما الثاني وهو املعسكر الالدستوري، الذي 

يتظاهر بالتزام الدستور ومبادئ الديموقراطية، ويحاول استخدام صالحياته بما  

يملى عليه من اي طرف، فقط الرضاء جهة معينة. اما العامل الثالث الذي اثر على 

العملية السياسية فهو القاعدة الشعبية نفسها، التي اقصد بها املواطن الكويتي. 

الــدســتــوري عن  والــحــق  الديموقراطية  العملية  دعــم  عــن  تقاعس  املــواطــن  ان  نــرى 

طريقني، احدهما في عدم تطبيق القانون بعينه ومخالفته (كعملية شراء االصوات 

بقوانني  االلتزام   الدستور وعدم  احترام  بعدم  يتعلق  الفرعية)، وهو  واالنتخابات 

الدولة، واآلخر عن طريق توصيل اعضاء ال يمتلكون الحس القانوني والدستوري، 

في  املمتنع»  «السهل  لــو وضعنا حسبة  النهاية  وفــي  الثاني.  العامل  فــي  هــو  كما 

املعادلة حكومة اصالحية + عضو دستوري + مواطن واع، فسوف تكون النتيجة 

الدستور ككيان قانوني هو ثابت اكثر من ٤٠ عاما،  اذًا  الحتمية دستور ١٩٦٢!!! 

ولكن البيئة املحيطة بالدستور هي املتغير، بل هي املؤثر على تعطيل الدستور 

ومبادئ الحياة الديموقراطية.  ولكن نحن كشباب متعلم وجيل واع، وايضا 

واعـــد، نــرى فــي مجلس ٢٠٠٨ أنــه قــد يــكــون نقطة الــتــحــول فــي اعـــادة روح 

دستور ابي االستقالل وعطاء االجداد واالباء وبث روح القانون واالصالح 

الذي انطلق منذ سنة ٢٠٠٣.  

الحسبة املرجوة للشباب والجيل  ان  املعطيات نرى  اذًا ومن خالل تلك 

القادم هي: ستور ١٩٦٢ +  اصــالح ٢٠٠٣ + مواطن ٢٠٠٨ = ديموقراطيتنا 

عملة نادرة .      

حسن أشكناني

الشمري: املواطن دفع ثمن 
أزمات الحكومة واملجلس

النظام: التربوي يتسم بالضغط والتوتر

العجمي: وزارة التربية تضغط 
على املناطق التعليمية

قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق عبدالله العجمي ان العمل في النظام 

املــتــبــادل، حيث  واالضــطــهــاد  والــتــوتــر  بالضغط  يتسم  بـــات  والتعليمي  الــتــربــوي 

تتميز العالقة بني انظمته االدارية املختلفة بسياسة اآلمر الناهي حسب التسلسل 

الهرمي للقيادات االدارية، مؤكدا ان الوزارة تضغط على املناطق التعليمية لتضغط 

املعلمني واالداريني  االخـــرى على  هــي  الــتــي تضغط  املــــدارس  ادارات  االخــيــرة على 

اهم  االمــر في  املتراكمة من الضغط والتوتر في نهاية  الشحنات  ليتم تفريغ هــذه 

مقومات العملية التربوية وهما املعلم والطالب. واضاف العجمي ان هذه العالقة 

كبير وملموس في مستوى  تراجع  الــى  ادت  التربوي  العمل  الغريبة بني مكونات 

التحصيل العلمي لدى الطلبة، وذلك بالتضافر مع عدة مقومات اخرى، منها ما هو 

تربوي يتعلق بالقرارات املتسرعة واملتغيرة، ومنها ما هو مادي يتعلق بالرواتب 

السيكولوجية  بالتراكمات  يتعلق  ما  في  نفسي  هو  ما  ومنها  املــاديــة،  واملحفزات 

التي تجمعت في ذهنية الطالب واملعلم عن مدى جدوى العملية التربوية .

الدائرة  مــرشــح  كــشــف 

مبارك  عــبــدالــلــه  الـــرابـــعـــة 

انحرافات  عـــن  الـــشـــمـــري 

وازمــــــات مــتــكــررة مـــا بني 

الــــــحــــــكــــــومــــــة واملـــــجـــــلـــــس 

الـــــــــســـــــــابـــــــــق وألســـــــــبـــــــــاب 

واضحة ومعلومة للشارع 

الكويتي، وان املواطن هو 

من دفع ثمن هذه االزمات، 

مــشــيــرا الـــى تــوقــف عجلة 

الــتــنــمــيــة وانــعــكــس سلبا 

عـــــلـــــى تـــــــــــردي االوضـــــــــــاع 

من  والتعليمية  الصحية 

املعيشية  والــحــالــة  جــهــة 

املواطن من  الصعبة لدى 
•  عبدالله الشمري

جهة اخرى بسبب معاناته في تسديد القروض الواقعة على عاتقه.

وقال علينا ان ندرك ونعي من يمثل االمة، وليس من يمثل عليها بمزايدات ال تغني 

وال تسمن من جوع.

واشار الشمري الى ان برنامجه االنتخابي حافل بقضايا تصب في مصلحة الوطن 

غالء  ومحاربة  والتعليم  الصحية  الخدمات  فــي  االداء  مستوى  رفــع  منها  واملــواطــن، 

االسعار واالهتمام بقضايا الشباب وتوفير فرص العمل لهم، وعالج مشكلة البطالة 

والــقــضــاء عــلــى الــظــواهــر الــدخــيــلــة فــي املــجــتــمــع، الـــى جــانــب الــتــصــدي لــعــالج املشكلة 

وسريعة  ناجعة  حــلــول  وضــع  وكــذلــك  للمواطن،  املناسب  السكن  وتوفير  االسكانية 

ملعاناة املرأة الكويتية املتزوجة من غير كويتي واملطلقة واالهتمام بذوي االحتياجات 

الخاصة واشراكهم في املجتمع ملمارسة دورهم.

وقـــال الــشــمــري ان شــعــاره لنكن صــادقــني ال مـــزايـــدات، انــه اخــتــار هــذا الــشــعــار النه 

املواطن  الشفافية مع  انه سيمارس  املستقبلية، خصوصا  يتوافق ورؤاه وطموحاته 

بعيدا عن املزايدات ورفع الشعارات البراقة، مؤكدا ان الكويت تستحق ان يمنح الناخب 

صوته ملن يستحقه من املرشحني بعيدا عن الطائفية والقبلية وبكل امانة.

ركزت العبدلي على االهمال الذي طال كل مرافق البلد، وقالت: ان 

الذي  الغذائي  الى مرحلة خطيرة وهي زعزعة االمــن  االهمال وصل 

هو اساس كل امن، والذي يعد رافدا اساسيا ومشاركا للنفط، ومثال 

على ذلك اهمال الثروة السمكية التي كانت في يوم من االيام مصدر 

الرزق الرئيسي للكويت، ولكن اآلن تزعزعت هذه الثروة القومية التي 

وصل فيها سعر كيلو الزبيدي على سبيل املثال الى اسعار ال تطاق، 

يــحــدث ونــحــن دولـــة بحرية ومنتجة للسمك؟ هــذا سؤال  كيف هــذا 

ارجو من املسؤولني االجابة عنه.

تكون  ان  يـــتـــمـــنـــى  انـــــه  ـــبـــصـــيـــري  ال قـــــال 

متعاون  مــجــلــس  ظـــل  فـــي  املــقــبــلــة  املـــرحـــلـــة 

الوطن  ملـــصـــلـــحـــة  ـــحـــكـــومـــة  ال مــــع  مـــتـــفـــاهـــم 

التي  الــكــثــيــر مــن االفــكــار  واملــواطــن، فــهــنــاك 

مــجــلــس نواب  قـــــوي،  مــجــلــس  ــــى  ال تـــحـــتـــاج 

وعندهم  وطـــنـــي  وصــــدق  اخــــالص  عــنــدهــم 

تكون  بـــــان  ـــه  تـــفـــاؤل عــــن  واعـــــــرب  اهــــــــداف، 

تكون  بــان  نفسه،  املــســتــوى  على  الحكومة 

نتكاتف  كــي  قـــوي  ومــجــلــس  قــويــة  حــكــومــة 

واملواطن. الوطن  مصلحة  ونحقق 

البصيري في ندوته النسائية في الجهراء:

لـمست اإلحـباط والـيأس  
عـند أهــل الـدائرة

ومن بعض النواب، مدعني انه كلفة 

مــالــيــة عــلــى الــــدولــــة، وهــــو قانون 

ينص على ان املــرأة الكويتية التي 

العمل، يصرف  لها رغبة في  ليس 

لــهــا بـــدل نــقــدي ويـــعـــادل ثالثمائة 

الرعاية  بـــــــدل  ويــــســــمــــى  ديــــــنــــــار، 

ان  التي تريد  للمرأة  االســريــة فهو 

تستقر لتربية االبناء.

سالطة اللسان

الناخبات  الـــبـــصـــيـــري  ونــــاشــــد 

بامانة،  اصـــــواتـــــهـــــن  يـــعـــطـــني  ان 

ويـــــجـــــب الـــــتـــــأنـــــي والــــتــــدقــــيــــق في 

مــــن يــســتــحــق ثـــقـــة الــــصــــوت، وانه 

امـــانـــة فـــي اعــنــاقــهــن قــبــل ان يكون 

امــــانــــة فــــي اعــــنــــاق الــــــنــــــواب، فهي 

سيوصلن  من  النهن  مسؤوليتهن 

املرشح الــى مجلس االمــة، وقــال: ال 

تأخذكن العاطفة وال تنجرفن وراء 

الشعارات الرنانة، فنحن تحكيمنا 

ومـــعـــيـــارنـــا ومـــيـــزانـــنـــا مــخــافــة رب 

العاملني، والكل يعرف ان املرأة تميل 

دائما الى التيار الديني، النها في 

طبيعتها متدينة ومحافظة وتود 

واخالقها  اسرتها  على  تحافظ  ان 

بالسماحة.

نفتقد الثقة

ان هــنــاك خلال  الــبــصــيــري  ورأى 

التنمية  التربوي، وفي  في الجهاز 

واملناهج،  والتعليم  املـــدارس  وفــي 

ويــجــب ان نصلح هــذا الــخــلــل، كما 

خدمات  مــــن  تـــعـــانـــي  الـــصـــحـــة  ان 

في  يعالج  ان  يريد  فالكل  متردية، 

بمستشفياتنا  ثقته  لعدم  الــخــارج 

نفتقد  وكــــذلــــك  ومـــســـتـــوصـــفـــاتـــنـــا، 

الــثــقــة بـــاالطـــبـــاء، وقـــــال: نــحــن االن 

نعيش في الوفرة املالية فيجب ان 

نعالج مشاكلنا، حيث وصل سعر 

مــائــة وســتــة دوالرات  الــى  البرميل 

فــيــمــا يــفــتــرض ان تــكــون هــنــاك ما 

يدعو للتريث.

كتب ضاحي العلي:

اقــــام مــرشــح الـــدائـــرة الــرابــعــة د. 

النسائية  ندوته  البصيري  محمد 

الــجــمــاهــيــريــة االولـــــى والـــتـــي اعلن 

عنها بأنها ستكون من اصل اربع 

نــــــدوات نــســائــيــة ســيــقــيــمــهــا خالل 

حملته االنتخابية.

وقال البصيري ان املرأة ستلعب 

دورا رئيسيا في هذه االنتخابات، 

ملــــا لـــهـــا مــــن عــــامــــل قـــــوي جـــــدا في 

تـــحـــديـــد مــــن ســيــصــل الـــــى مجلس 

االمـــة، النــهــا تمثل اكــثــر مــن نصف 

نــاخــبــي هـــذه الـــدائـــرة، ال ســيــمــا ان 

املرأة كان لها دور كبير في الدورة 

النواب  بــعــض  الــســابــقــة، اليـــصـــال 

االكفاء، واثبتت انها فاهمة ومثقفة 

السياسية، وتعرف  الخبرة  وتملك 

والباطل،  الـــحـــق  بــــني  تــمــيــز  كـــيـــف 

لذلك كان اكبر عدد ممكن من الكتلة 

االسالمية في املجلس السابق.

الشعور العام

وأملــح البصيري الــى انــه التمس 

نــــوعــــا مـــــن االحــــــبــــــاط، وكــــــــان هذا 

الـــشـــعـــور مــــن خـــــالل جــــوالتــــه على 

الدواوين حيث اصاب اليأس وامللل 

روادها، كما اعتقد ان هذا الشعور 

الــــنــــاخــــبــــات النهن  لــــــدى  مـــــوجـــــود 

مــلــلــن مــــن املـــجـــلـــس بــســبــب تأزيم 

االســتــجــوابــات، مــتــســائــال وسائال 

الحضور أليس هذا هو الصحيح، 

املوجود  الــعــام  الشعور  هــذا  أليس 

عندكم؟ وقال احسست هذا الشعور 

عــنــد الــــرجــــال واعـــتـــقـــد انــــي ملسته 

عــنــدكــن، وهــــذا هـــو الــشــعــور العام 

عند اهل الكويت، والسبب املجلس 

عما  مــســؤول  فكالهما  والحكومة، 

الـــشـــديـــد انشغل  حــصــل ولـــالســـف 

املــجــلــس الــســابــق بــالــخــالفــات بني 

النواب،  وبـــــني  الـــبـــرملـــانـــيـــة  الـــكـــتـــل 

وتــدنــي أســلــوب الــخــطــاب والحوار 

اهتماماتهم  فتمرضت  السياسي 

الـــحـــكـــومـــي مفكك  الـــجـــانـــب  وكــــــان 

الصفوف وضعيفا.

ثالثة قوانني

وتــــــطــــــرق الــــبــــصــــيــــري الـــــىاهـــــم 

االنجازات التي خرجت من املجلس 

السابق على الرغم من صغر عمره 

الذي لم يتجاوز العامني، فكان من 

اهم هذه القوانني قانون الزكاة الذي 

الــشــركــات املساهمة  بــه كــل  اجبرنا 

ان تــدفــع نسبة مــن اربــاحــهــا لزكاة 

حيث تدفع للمحتاجني في الكويت 

ان هناك  وبــــني  ولـــيـــس خـــارجـــهـــا، 

قانونا ثانيا كان من اهم االنجازات 

وهو قانون املكافأة الطالبية، حيث 

تــمــت املــوافــقــة عــلــى مــنــح كــل طلبة 

العامة  الــهــيــئــة  وطــلــبــة  الــجــامــعــة 

لــلــتــعــلــيــم الــتــطــبــيــقــي، حــيــث كانت 

االن  دينار ال تكفي وصرفت  املائة 

دينارا  وخـــمـــســـني  مــــائــــة  بــــمــــقــــدار 

لكل طالب، عكس ما كــان عليه في 

وفق  دينار وتصرف  مائة  السابق 

نجاح  ان  واردف  مـــعـــيـــنـــة،  بـــنـــود 

الــقــانــون الــثــالــث وهـــو قــانــون بدل 

االيــجــار، حيث طبق وفــقــا لكل من 

لــــديــــه طـــلـــب اســــكــــانــــي يــــصــــرف له 

بــدل ايــجــار، ورفـــع سقفه الــى مائة 

وخمسني دينارا، بغض النظر عن 

مدى صلة قرابة املالك للمستأجر، 

ومن دون عقد االيجار استنادا الى 

الشطي: الكويت هي 
القضية التي يتفق 

حولها الجميع

الدائرة  مــرشــح  اوضــــح 

خالد  املــــحــــامــــي  االولـــــــــــى 

االلـــتـــقـــاء على  ان  الــشــطــي 

فـــــي سبيل  كـــلـــمـــة ســـــــواء 

الــوطــن ونمائه  حماية هــذا 

وازدهاره هو الثابت االول، 

واالصـــل الـــذي لــن نتخلف 

نــخــتــلــف عليه،  عـــنـــه، ولــــن 

اعراقنا  اخـــتـــلـــفـــت  مــهــمــا 

واتجاهاتنا  ومـــذاهـــبـــنـــا 

هي:  ومصالحنا  وميولنا 

الكويت.

ودعا الشطي الى حماية 

الدستور واحترام جوهره 

شكله  ال  وحـــــقـــــيـــــقـــــتـــــه، 

وعـــنـــوانـــه، كــمــا هـــي حال 

السياسيني،  مـــن  الــكــثــيــر 

فترى الفعل يناقض القول، 

يستبيح  االداء  وتـــــجـــــد 

مما  ــــــــنــــــــداء،  وال الــــشــــعــــار 

فاسدة  ســــرائــــر  يــكــشــف 

ومـــعـــتـــقـــدات تــضــمــر غير 

ما تسفر وتخفي غير ما 

تكشف، ودعا الى ترسيخ 

والحرية  والتعددية  العدالة 

تربية ومعتقدا  واملــســاواة، 

سلوكا  يــــفــــرز  ذلــــــك  الن 

قــويــمــا، فــنــحــن امــنــيــة هذا 

الــشــعــب الــكــريــم فــي العزة 

واالزدهار والرخاء.

نحن  ــــشــــطــــي  ال وقــــــــــال 

في  ولكننا  مسلم،  شعب 

امللتزم  فيها  مــدنــيــة،  دولـــة 

«نريد  املـــــلـــــتـــــزم..  وغــــيــــر 

الــحــجــاب، ولكن  لــنــســائــنــا 

احدا  نـــكـــره  ان  لـــنـــا  لـــيـــس 

عــلــيــه، ورغــــم تــمــســكــنــا به 

كــواجــب شــرعــي، وال على 

والــصــيــام والحج  الــصــالة 

والزكاة، رغم تعبدنا بهذه 

الــفــرائــض الــواجــبــة شرعا 

انـــه ال وصــايــة الحد  – اال 

الكويتيني  معتقدات  على 

وسلوكهم الديني».

أمنيات

مرحلة خطيرة


