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»السكنية« تستدعي 171 مواطنًا لتوزيع الدفعة األولى من قسائم شمال غرب الصليبخات
16 و17 الجاري لتوزيع بطاقات القرعة و21 لتوزيع بطاقات االحتياط و23 موعد القرعة

م.علي الفوزان

حمد العنزي
اعلنت املؤسس��ة العامة للرعاية الس��كنية بأنها س��تقوم بتوزيع الدفعة 
األولى من القس��ائم احلكومية التي اجنزتها شمال غرب الصليبخات والتي 
تش��تمل على 171 قسيمة للمخصص لهم حتى تاريخ 1992/6/24، وذلك وفقا 

للمواعيد التالية:
أوال: 16 و17 اجلاري توزيع بطاقات القرعة، ثانيا: 21 اجلاري توزيع بطاقات 

االحتياط، ثالثا: 23 اجلاري إلجراء عملية القرعة.
وقالت املؤسسة ان على املواطنني املخصص لهم قسائم حكومية في هذه 
املنطقة واملدرجة اسماؤهم احلضور شخصيا الى مبنى املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا في املواعيد املبينة 
أعاله، مصطحبني معهم البطاقة املدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة 
القرعة خالل اوقات الدوام الرس��مي، علما بأن من يتخلف عن تسلم بطاقة 
القرعة اخلاصة به خالل األيام احملددة بهذا اإلعالن، فإن املؤسس��ة ستقوم 
باستبعاد اسمه وادخال األسماء التي تليهم في التخصيص، ولن يدرجوا في 

الدفعات القادمة اال بعد بيان سبب التخلف عن تسلم بطاقة القرعة.
واضافت ان املواطنني املخصص لهم قسائم حكومية في هذه املنطقة ولم 
ترد اس��ماؤهم ضمن هذا الكشف يرجى منهم احلضور الى مبنى املؤسسة 

العامة للرعاية الس��كنية في منطقة جنوب السرة، املسرح، في متام الساعة 
التاسعة صباح 21 اجلاري مصطحبني معهم قرار التخصيص والبطاقة املدنية 
للدخول ضمن االحتياط. وأهابت املؤسس��ة باالخوة املواطنني التعاون معها 

والتقيد باملواعيد املذكورة أعاله.
اجلدير بالذكر ان مش��روع شمال غرب الصليبخات يعتبر احد املشاريع 
االسكانية اجلديدة والتي تتميز بالقرب من االمتداد العمراني، حيث انه قريب 
من منطقتي الدوحة والصليبخات، كما يطل املشروع من اجلهة الشرقية على 
شاطئ اخلليج العربي، ومن الناحية اجلنوبية امتداد طريق جمال عبدالناصر 
)طريق أبوظبي( ومن الناحية الغربية طريق الدوحة، ومن الناحية الش��مالية 
محمية الشيخ زايد، مما يعطي موقع املشروع متيزا من حيث االطاللة وكذلك 

الطرق الرئيسية القائمة.
وتقدر مساحة املش��روع ب� 236.51 هكتارا، وتشمل 1736 وحدة سكنية 

مقسمة الى 1030 قسيمة و396 شقة مبساحة 400 متر مربع.
ويضم املشروع املرافق العامة مثل 10 مدارس مبختلف املراحل )روضة � 
ابتدائي � متوسط � ثانوي(، 7 مساجد، مركز ضاحية رئيسيا، مركزا صحيا، 

مقسما هاتفا وفرع غاز ومخفر شرطة وغيرها من اخلدمات.
وفيما يلي اسماء اصحاب القسائم املدعوين للمراجعة:

حمد محمد جابر الهاجري  ٭
ناص���ر منص���ور مس���لم   ٭

العجمي
ع���ارف ش���عيفان عبي���د   ٭

العتيبي
عبي���د متعب محم���د فالح   ٭

الهاجري
يوسف انور غامن الغامن  ٭
علي عبداهلل علي حسني  ٭

نايف محمد نايف املزيعل  ٭
احمد حرف���ان حزام احلرفه   ٭

العازمي
محمد فالح علي العازمي  ٭

راشد عبيد مسند الرشيدي  ٭
احم���د عبدالرحم���ن محمد   ٭

حمدان
ناصر عبيد مسند الرشيدي  ٭
محمد فالح متعب البصمان  ٭

جمع���ان  ق���رمي  حس���ني   ٭
العازمي

محم���د عب���داهلل محم���د   ٭
بودستور

امليع عاصي سيف امليع  ٭
حمود باتل محمد العازمي  ٭

خالد محمد علي الصالح  ٭
محمد عبدالهادي قحيصان   ٭

املياس
فهد محسن هندي العنزي  ٭
فالح سعد سعود العازمي  ٭

فاض���ل عب���اس عب���داهلل   ٭
عوض

محم���د عوي���د ابطيح���ان   ٭
املويزري

سالم حمد عبداهلل اجليران  ٭
محمود مهدي علي طاهر  ٭

م���رزوق عات���ق م���رزوق   ٭
املطيري

فهد س���ماوي علوي محمد   ٭
الضفيري

عادل مب���ارك غلوم عبداهلل   ٭
علي

العبيد  جاس���م محمد علي   ٭
العبيد

العجمي
مؤيد عب���داهلل عبدالعزيز   ٭

املشوطي
حمد محمد حمد العجمي  ٭

سند عيد سند العازمي  ٭
ابرك���ه  ناص���ر حاج���ون   ٭

العتيبي
ابراهيم عبدالعزيز  ياس���ر   ٭

مال اهلل
بدر عبداهلل فهيد الكفيف  ٭

احمد عبداخلالق س���ليمان   ٭
الدوسري

محم���د  س���الم  ناص���ر   ٭
احلضينة

بدر زيد سعدون العازمي  ٭
عب���داهلل ح���زام هن���دوس   ٭

السبيعي
م���رزوق س���الم جمع���ان   ٭

العازمي
فهاد فهد زيد العازمي  ٭

الفي فالح عايد العازمي  ٭
راشد سعد عايض العازمي  ٭

عب���داهلل منص���ور محمد   ٭
املنصور

هيثم انور غامن الغامن  ٭
س���عود عبدالعزي���ز احمد   ٭

خليل
جابر سعد مطلق امليع  ٭

يوس���ف حم���اد عاي���ض   ٭
العازمي

خالد علي عبداهلل السبيعي  ٭
عادل محمد محمود محمد  ٭

ولي���د عبدالك���رمي محم���د   ٭
العوضي

تركي نايف عايش العازمي  ٭
رض���ا احم���د س���يد رضا   ٭

الطبطبائي
عب���داهلل ماط���ر م���رزوق   ٭

العصيمي
زي���اد مان���ع عمي���ر عقاب   ٭

العنزي
بدر عوض فالح املسيلم  ٭
طالل عبيد ثامر العتيبي  ٭

عبداللطي���ف عطية س���الم   ٭
احلمدان

على غلوم على محمد  ٭
ناصر س���الم احلنيان ثامر   ٭

العجمي
محمود عبداهلل ميرزا علي   ٭

محمد
محمد عبدال���رزاق محمود   ٭

الكويتي
مب���ارك  جاس���م  مب���ارك   ٭

اجلاسم
ناص���ر س���عود عب���داهلل   ٭

السبتي
عادل حمد فجري مطلق  ٭

ص���الح يوس���ف يعق���وب   ٭
البالول

خالد ناصر حسني العازمي  ٭
عبدالعزيز علي عبدالعزيز   ٭

بن ناجي
خل���ف  عب���داهلل  خل���ف   ٭

الصولة
حمد مطلق مزعل العازمي  ٭
زايد مناور زايد العبداهلل  ٭

عبداهلل علي حيدر عبداهلل  ٭
خالد شريف احمد عبداهلل  ٭
غامن ضافي فارس مبارك  ٭

علي ارشيد حمود العازمي  ٭
عبدالعزي���ز عل���ي محم���د   ٭

الكندري
تركي عيد سالم العازمي  ٭

يوسف محمد علي يوسف  ٭
محس���ن  محم���د  مجب���ل   ٭

العنزي
طارق علي عباس الصالح  ٭

محم���د مراد ش���مس الدين   ٭
مراد

سعد محيل شعالن العنزي  ٭
حمود محمد عيد العازمي  ٭

فيص���ل حس���ني مش���رف   ٭
العنزي

فالح مهدي فال���ح امبيريك   ٭
الرشيدي

مبارك فريح مناور الرشيدي  ٭

اسامة س���لمان عبداحملسن   ٭
البداح

فهد علي احفيظ العجمي  ٭
ناصر عبداهلل حمد العنزي  ٭

مب���ارك عب���داهلل مب���ارك   ٭
العازمي

هيثم حسني سلطان جنم  ٭
فاضل محمد جاسم ابل  ٭

خالد خليل ابراهيم دشتي  ٭
وليد س���عيد محمد س���عيد   ٭

الفيلكاوي
محمود احمد ناصر محسن  ٭

س���عود  ناص���ر  مه���دي   ٭
العجمي

جامع زيد جامع احلربي  ٭
ارشيد هاجد فواز املطيري  ٭
دحام ندا جربوع النومس  ٭

فايز محمد عبداهلل املطيري  ٭
مبارك محمد ناصر العجمي  ٭

محس���ن عبداهلل محس���ن   ٭
العنزي

جاسم حمد جاسم القصار  ٭
خالد سالم علي اخلتالن  ٭

جاسم محمد عيد العازمي  ٭
صال���ح عب���داهلل حس���ن   ٭

القالف
عماد موسى حسني دشتي  ٭

ب���در ناص���ر عبدالعزي���ز   ٭
اخللف

قنبر عبداهلل قنبر القالف  ٭
عبدالكرمي برويز عبدالشاه   ٭

عبداهلل
عثم���ان س���عود عب���داهلل   ٭

اسحق
عدنان خالد حبيب احلبيب  ٭

سعد سليمان فهد عبدالرحمن   ٭
البلوشي

محمد معتق عايد العنزي  ٭
عيس���ى عبدالرض���ا عباس   ٭

البلوشي
جواد عبداحملس���ن حس���ن   ٭

احلمر
عب���داهلل  س���الم  ناص���ر   ٭

عبدالعزيز
علي حسن اسماعيل املال  ٭

نادر احمد محمد طالب  ٭
بدر صالح راشد املطيري  ٭

راج���ح عب���داهلل راج���ح   ٭
العنزي

فاضل طه ياسني عبداهلل  ٭

محمد رفعان وحيد العجمي  ٭
فالح وبران شبيب املعتقة  ٭

طالل مبارك فالح السبيعي  ٭
علي محمد علي املري  ٭

فهد مشعل جاسي العازمي  ٭
عادل عطية عبداهلل القالف  ٭

عادل عبداهلل غلوم صفر  ٭
محم���د  عب���داهلل  ناي���ف   ٭

العازمي
م���رزوق  محم���د  فاي���ز   ٭

السميران
س���عيد  مرض���ي  محم���د   ٭

العنزي
حسن غالب حسن السهلي  ٭

وليد خالد سعدون العازمي  ٭
علي ابراهيم رجب شاه  ٭

حس���ن  محم���د  حس���ن   ٭
االنصاري

حس���ن راجح ناصر سيف   ٭
العجمي

مبارك تركي جفني العازمي  ٭
ابراهي���م احم���د  عب���داهلل   ٭

العثمان
منص���ور  جاب���ر  حم���د   ٭

الهاجري

عبدالكرمي
جمال يوسف على البحر  ٭

ابراهيم  عب���داهلل في���اض   ٭
الدوسري

احمد حمود سليمان عثمان   ٭
السميط

محمد علي عبداهلل محمد  ٭
ناص���ر  عب���داهلل  ع���ادل   ٭

احلسينان
سعود عبداهلل خميس ساير   ٭

العنزي
محمد عاصي س���مير سالم   ٭

الشمري
عيد مرزوق مطلق العازمي  ٭

خال���د عبداملان���ع معج���ب   ٭
العجمي

على مصطفى مرتوه العلي  ٭
عبداهلل علي محمد جاس���م   ٭

الصفار
محمد ابراهيم عباس حيدر  ٭

عب���داهلل خل���ف عب���داهلل   ٭
البيشي

حنيض���ل مطل���ق حنيضل   ٭
الدجيني

عب���داهلل عب���اس محم���د   ٭

مطلق قبالن فراج العتيبي  ٭
ناصر بدر خلف عبداهلل  ٭

صالح يعقوب يوسف حسن   ٭
عبداهلل

مش���اري عب���داهلل عويض   ٭
العازمي

محم���د عب���داهلل ابراهي���م   ٭
العبداهلل احلبير

رشيد عبدالوهاب عبدالوهاب   ٭
الرقم

عبداحلمي���د حس���ني علي   ٭
كرميي

نايف م���رزوق فضي غالي   ٭
الرشيدي

محمد عبدالرحيم عبداللطيف   ٭
معرفي

محمد زعال نهار العنزي  ٭
جاب���ر  س���عود  ري���اض   ٭

الشمري
فيصل عزيز مقبل امليموني  ٭

علي حسني اكبر اشكناني  ٭
خالد حسن علي ابراهيم  ٭

زكري���ا  محم���د  زكري���ا   ٭
االنصاري

ولي���د محم���د عل���ي محمد   ٭

)محمد ماهر(املشاركون في ندوة »االستجواب أداة تأزمي أم تقومي؟«

متابعة من احلضور

الخواري: االستجوابات األخيرة أثبتت ريادة 
الديموقراطية الكويتية وتفردها إقليميًا وعربيًا

ن نشاطاته بندوة تحت عنوان »االستجواب أداة تأزيم أم تقويم؟«  منتدى الفكر السياسي دشَّ

ولفت النامي إلى ان النواب 
يفترض ان يكونوا حماة االمة 
واملدافعني عن مكتس���باتها، 
مشيرا إلى ان اداة االستجواب 
ه���ي اداة رقاب���ة حقيقي���ة 
ونختلف كليا مع من يصفها 
على انها اداة تأزمي، معربا عن 
خشيته من النتائج املترتبة 
على االستجوابات االخيرة 
في ظ���ل االغلبية احلكومية 

داخل املجلس.
وش���دد على ان املرحلة 
القادم���ة حتت���اج لتكات���ف 
اجلميع من اجل صالح الكويت 
واهلها، معربا عن امله في أن 
تشهد املرحلة املقبلة تطورا 
حقيقيا لدميوقراطيتنا، مؤكدا 
على ضرورة عدم املس���اس 
بالدستور الذي هو حصننا 

املنيع.

تفريغ للدس���تور من محتواه 
القيام  وحرمان للش���عب من 
بدوره كمصدر للسلطات، مؤكدا 
انه كان على النواب املستجوبني 
تأجيل االس���تجوابات ملا بعد 
القمة اخلليجية واالنسحاب فور 
االنتهاء من التصويت على سرية 
اجللسة، معربا عن خشيته من 
املش���هد القادم الذي قد يكون 
تعزي���زا للطائفية والتمصلح 

على حساب الكويت.
ومن جهته اكد عضو قوى 
11- 11 عبداهلل الغنام ان سرية 
االستجواب هي سابقة خطيرة 
حقق���ت حلم الق���وي املعادية 
للدميوقراطي���ة فعلى مدار 47 
عاما لم تنج���ح احلكومة في 
إقامة اس���تجواب سري واحد، 
السرية  مستطردا ان اجللسة 
قد تكون مقبولة في مناقش���ة 

القضايا االمنية احلساسة التي 
قد تضر باألمن الوطني.

وشدد الغنام على ان اجللسة 
الس���رية حرمت ال���رأي العام 
واإلعالم من ممارسة دورهما 
في الرقابة، معربا عن خشيته 
من ان تكون جلسة طرح الثقة 

سرية ايضا.
وبدوره أكد الناشط السياسي 
د.نامي النامي ان ما حدث يوم 
ب الرأي  الثالث���اء املاض���ي غيَّ
الع���ام واغتال حقه في معرفة 
احلقيقة، موضحا ان الشعب 
الكويتي جبل على الدميوقراطية 
ولكن مجل���س األمة مختطف 
النواب  تس���يطر عليه بعض 
باإلنابة، مشيرا لبعض القوى 
التي حتاول تفريغ الدس���تور 
من محتواه عن طريق تعطيل 

الرقابة فيه.

اداة تقومي إذا احسن استغالله 
ومعول هدم واداة تأزمي إذا أسيء 
استغالله، موضحا ان املشرع 
لم يضع االستجواب كأداة تأزمي 
بل إصالح والنواب املستجوبون 
استخدموا اداة دستورية كفلها 
الدس���تور ومارسوا حقا  لهم 
اصيال لهم، رافضا االنتقادات 
التي وجه���ت لهم وخصوصا 
وصفهم باملؤزمني إذا ما فّعلوا 
دورهم الرقابي، الفتا لضرورة 
تعاون الن���واب للحفاظ على 
الش���عبية والبعد  املكتسبات 

عن االتهامات املتبادلة.
وشدد على وجود عدد من 
االدوات الدستورية الفعالة غير 
اداة االستجواب والتي يجب على 
املناقشة  النواب تفعيلها مثل 
العامة داخل اجللسة، موضحا 
ان س���رية جلسة االستجواب 

أسامة دياب
أكد رئي���س جمعية حماية 
املواطن وعضو ق���وى 11 – 11 
د.فوزي اخلواري ان مواجهة 
احلكومة لالستجوابات االخيرة 
الدميوقراطية  اثبتت ري���ادة 
الكويتي���ة وتفرده���ا إقليميا 
وعربي���ا، موضح���ا ان نتائج 
االستجوابات االخيرة اثبتت 
االغلبي���ة النيابي���ة للحكومة 
داخل املجلس، معربا عن امله 
في ان تك���ون املرحلة القادمة 
مرحلة تنفيذ وإجناز، ونقطة 
التنمية  انطالق حقيقية نحو 
خصوصا ان احلكومة احلالية 
متتلك كل مقومات جناح العمل 
التنفيذي من خطة عمل طموحة، 
فوائض مالية واغلبية نيابية 
لتمرير القرارات، إال انها تفتقر 
للعنصر البشري الذي س��ينفذ 

اخلطة.
واشار اخلواري إلى ان اعوام 
عدم االستقرار قد اثرت سلبا 
على املواط���ن الكويتي، داعيا 
احلكوم���ة للعمل إل���ى إعادة 
تأهيل املواطن بصورة تسمح 
له باملشاركة الفاعلة خصوصا 
ان العنصر البشري هو حجر 
الزاوية في التنمية النه العنصر 

املنفذ لبنود اخلطة.
واعرب عن قلقه من الدعاوى 
التي مت تداولها مؤخرا واخلاصة 
بتنقيح الدستور، موجها رسالة 
للنائب على الراشد قائال ليس 
هذا الوقت املناس���ب ملثل هذه 
االطروحات، داعيا للحفاظ على 
املكتسبات الدستورية للمواطن 

الكويت.
اخلبي���ر  اك���د  وب���دوره 
االقتصادي واملنسق العام لقوى 
11- 11 د.حج���اج بوخضور ان 
كثرة االستجوابات دليل على 
ضعف املعارضة وليس قوتها 
فاالصل في االش���ياء ان يقوم 
النواب بالتشريع احملكم الذي 
يقف ضد املمارسات اخلاطئة، 
خصوصا اننا نقف على منعطف 
خطير يحتاج لتكاتف اجلميع، 
الفتا إلى ان املجلس احلالي من 
افضل املجالس التي مرت على 
احلكومة طوال تاريخها منذ عام 
1962 وحتى اآلن نظرا لوجود 
اغلبي���ة نيابية كبيرة تؤيدها 
متكنها من مترير ما تريده من 
مشروعات، موضحا ان املسؤول 
عن الت���أزمي الن���واب املوالني 

للحكومة وليس املعارضني.
الى ان  واش���ار بوخضور 
االستجواب سالح ذو حدين فهو 

فيصل الغيص

الزمانان: شبكة المعلومات الخليجية تسهم 
في استمرار التواصل بين األجهزة العدلية

الغيص يجتمع مع وزير الخارجية الصيني 
بمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في بكين

التقى وكيل وزارة العدل للشؤون القانونية 
د.بدر الزمانان وفود وزارات العدل بدولة االمارات 
العربية المتحدة الشقيقة وقطر والبحرين وأعضاء 
شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون 
الخليجي وبحث معهم نتائج اجتماعهم االخير 
التي تم التوصل اليها خالل جلسات العمل المكثفة 
التي استمرت لمدة يومين متتاليين بديوان وزارة 
العدل والخطط والبرامج المستقبلية للشبكة 

وتفعيل الدور المؤمل منها.
واستمع د.الزمانان الى تعقيبات رؤساء الوفود 
ومالحظاتهم وبعض العقبات التي تواجه عمل 
الشبكة، كما استمع الى شرح مفصل من رئيسة 
مكتب ش���بكة المعلوم���ات القانونية بالكويت 
ابتسام الدويلة حول البرمجيات التي تم اعتمادها 

واالفكار التي تم طرحها واآللية المس���تقبلية 
لعمل الش���بكة في مختلف وزارات العدل بدول 

مجلس التعاون.
وأشاد د.الزمانان بجهود القائمين على الشبكة 
في وزارات العدل بدول مجلس التعاون ودورهم 
في تفعيل أدائها ومتابعتهم الجادة للتشريعات 
المستجدة والقوانين واالتفاقيات، وكل ما يخدم 
الشأن القضائي والمشتغلين بالقانون، متمنيا 
لهم التوفي���ق والتوصل الى نتائج ملموس���ة 
تخدم مس���يرة العمل العدلي في دول المجلس 
واالستفادة من ايجابيات التقنيات الحديثة، وقد 
أقام د.الزمانان حفل غداء أمس تكريما للوفود 
الخليجية اعضاء الشبكة المشاركين في االجتماع 

تقديرا وتثمينا لدورهم.

التقى أعضاء الشبكة من اإلمارات والبحرين وقطر وأقام مأدبة غداء تكريمًا لهم

د.بدر الزمانان ووفود وزارات العدل بدول »التعاون«

توجت بزيارات رسمية رفيعة 
المس���توى كان ابرزها زيارة 
صاحب الس���مو االمير الشيخ 
صباح االحمد  الى الصين في 
شهر مايو الماضي عالوة على 
ما شهدته العالقات الثنائية من 

نمو في جميع المجاالت.
كم���ا اس���تعرض كل م���ن 
السفير الغيص والوزير يانغ 
جيتشي خالل اللقاء االنجازات 
والنجاحات التي تحققت على 
 � الكويتية  العالق���ات  صعيد 
الصينية من���ذ بدئها عام 1971 
وذل���ك بتوجيه���ات القي���ادة 
الحكيمة في البلدين عالوة على 
اسهامات السفير الكويتي كعميد 
للس���لك الديبلوماسي العربي 
الع�ربية  الع�القات  في تعزيز 

� الصينية.

كوااللمب���ور � كونا: اجتمع 
سفيرنا لدى جمهورية الصين 
الش���عبية فيصل الغيص مع 
وزير الخارجية الصيني يانغ 
جيتشي بمناسبة انتهاء مهامه 
الديبلوماسية في الصين التي 

استمرت سبعة اعوام.
واعرب السفير الغيص في 
بيان صحافي صادر عن سفارة 
الكوي���ت لدى الصي���ن اليوم 
عن تقدي���ره وامتنانه لوزير 
الخارجية الصيني على الدعم 
الذي حظي به وكذلك من جان�ب 
المسؤولين الصينيين خالل 
مدة عمله في الصين مش��يرا 
الى اهم�ي���ة تعزيز الع��القات 
الصينية - الكويتية وتطويرها 
بم���ا يخدم مصلح���ة البلدين 

الصديقين.

وجاء في البي���ان ان وزير 
الخارجية الصيني اشاد بدوره 
الس���فير  التي بذلها  بالجهود 
الغيص ف���ي تعزيز العالقات 
التي  � الصيني���ة  الكويتي���ة 


