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)محمد ماهر( د.عاددل الفالح وعبداهلل البراك خالل املؤمتر الصحافي  

املشاركون في املؤمتر الصحافي خالل إعالن تأسيس التجمع الكويتي املستقل

جولة على أحد احملوالت 

الفالح: جائزة الكويت الدولية 
للقرآن الكريم تنطلق غدًا

العنزي: تكريم 10 من شهدائنا 
و4 شخصيات غدًا

أسامة أبو السعود
تنطلق أنش���طة جائزة الكويت الدولي���ة حلفظ القرآن الكرمي 
وقراءاته وجتويده وتالوته التي تنظمها وزارة األوقاف والشؤون 
اإلس���المية غدا االربعاء حتت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وتستمر 11 يوما. وقال رئيس اللجنة العليا املنظمة 
للجائزة د.عادل الفالح في مؤمتر صحافي أمس ان تنظيم املسابقة 
يأت���ي ضمن دور الدولة الريادي واحلضاري في خدمة كتاب اهلل 
وتتويجا جلهودها في مجاالت حتفيظ وجتويد القرآن الكرمي ونشر 
علومه وتعريف الناس بأحكامه. واضاف الفالح ان املسابقة تؤكد 
اهتمام املجتمع الكويتي بالقرآن الكرمي ورعايته ويظهر ذلك جليا 
في تاريخ الكويت قدمي���ا وحديثا. وأوضح ان ما يزيد من اهمية 
موضوع املسابقة انها ستحظى برعاية كرمية من صاحب السمو 
األمير انطالقا من اهتمام سموه ودعمه الدائم لكل ما يتعلق بالقرآن 
الكرمي بشكل عام األمر الذي سيعطيها قدرا اكبر من األهمية على 

الصعيدين احمللي والدولي.
وأش���ار الى ان اجلائزة تهدف الى حتفيز األجيال على مختلف 
مستوياتهم لاللتزام بتعاليم الدين وادراك واجباتهم نحو العقيدة 
اإلسالمية السمحة، خاصة حفظ القرآن الكرمي من اجليل الصاعد 
وحتفيزهم وصوال الى زيادة عددهم وتكرميهم والعناية بهم وإبراز 
دور أئم���ة القراءات وعلوم القرآن احملققني في هذه الفنون اضافة 

الى ترسيخ القيم اإلسالمية.
واف���اد بأن اجلائزة تش���مل اربعة فروع س���يتم التنافس بني 
املتسابقني فيها وهي: حفظ القرآن الكرمي بالقراءات السبع وستوزع 
اجلوائز فيها على املراكز الثالثة األولى وحفظ القرآن الكرمي كامال 
مع تالوته وجتويده وستوزع اجلوائز في هذا الفرع على املراكز من 
األول إلى اخلامس. والفرع الثالث هو التالوة والترتيل وستوزع 
اجلوائز على املراكز من األول إلى اخلامس اضافة الى الفرع الرابع 
جائزة افضل مشروع تقني في خدمة القرآن الكرمي والتي ستوزع 

اجلوائز فيه على املراكز الثالثة االولى.
من جانبه، أشار الوكيل املساعد لشؤون القرآن الكرمي والدراسات 
اإلس���المية ورئيس اللجنة التنفيذية للجائزة عبداهلل البراك الى 
ان املشاركات في املسابقة بلغت ما يقارب 40 دولة، وسيكون فرز 
النتائج والتقييم على نظ���ام الكتروني مميز االول من نوعه في 

املسابقات الدولية املماثلة.
واوضح ان اعضاء جلان التحكيم مت اختيارهم من مشاهير القراء 

واحملفظني والعلماء املهتمني بعلم القراءات والقرآن الكرمي.
وسيقام معرض على هامش املسابقة مبشاركة عدد من جمعيات 

النفع العام وادارات الوزارة وجهات من داخل البالد وخارجها.

أسامة دياب
ادارة  أكد رئيس مجل���س 
جمعية أهالي الشهداء االسرى 
واملفقودين فايز العنزي انه من 
منطلق حرص اجلمعية على 
تكرمي الشهداء وتخليد أسمائهم، 
فإن اجلمعية بصدد اقامة حفل 
لتكرمي عشرة من شهداء الكويت 
و4 من الشخصيات التي خدمت 
قضية االسرى والشهداء بصورة 
مميزة، وذلك ف���ي حفل كبير 
يقام برعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد 
وبحضور نائب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير اخلارجية د.محمد الصباح مساء غد االربعاء بقاعة 
الهاشمي بفندق ساس.

جاء ذلك في مجمل كلمت���ه التي ألقاها خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد مبقر اجلمعية مبنطقة اجلابرية مساء أمس االول لالعالن 
عن حفل تكرمي عشرة من شهداء الكويت و4 من الشخصيات التي 
خدمت قضية االسرى والش���هداء بصورة مميزة بحضور أعضاء 

مجلس ادارة اجلمعية.
وأوضح العنزي ان اجلمعية انضمت لالحتاد العربي للمحاربني 
القدماء وضحايا احلرب، احدى الهيئات العربية الرسمية التابعة 
جلامعة الدول العربية، في عام 2008، وشاركت ألول مرة في املؤمتر 
الس���نوي لالحتاد في طرابلس بليبيا ف���ي عام 2009، موضحا ان 
االحتاد طلب من اجلمعية ترشيح 10 شهداء ملنحهم وسام الشرف، 
باالضافة الى ترشيح 4 شخصيات خدمت قضية االسرى والشهداء 
مميزة ملنحهم نوط الشرف، الفتا الى ان وفدا من اجلمعية قد غادر 

في وقت سابق لليبيا لتسلم االوسمة واالنواط.
وش���دد على ان اجلمعية حرصت على اختيار الشهداء املكرمني 
وفق معايير محددة من حيث اسبقية االعالن عن االستشهاد، مشيرا 
الى ان اول ش���هيد أعلن عنه كان ف���ي 2003/6/8، مبينا ان اختيار 
الشخصيات املكرمة كان على حسب أقدميتها في خدمة قضية الشهداء 
واالس���رى، وبالتالي مت اختيار املغفور له بإذن اهلل رئيس اللجنة 
الوطنية لشؤون االسرى واملفقودين الشيخ سالم صباح السالم، 
النائب احمد عبدالعزيز الس���عدون جلهوده اثناء انشاء اجلمعية 
وإش���هارها عام 1998 حيث كان رئيس مجلس االمة آنذاك ودعمه 
املتواصل للجمعية، النائب االس���بق صالح يوسف الفضالة الذي 
كان اكثر اعضاء البرملان رئاس���ة للجنة شؤون االسرى والشهداء 
في مجلس االمة والذي دعم اجلمعية بش���كل كبير ومميز وأخيرا 
رئيس جلنة حقوق االنس���ان املعنية بش���ؤون االسرى والشهداء 
النائب د.وليد الطبطبائي الذي قدم ايضا عددا من اخلدمات اجلليلة 

للقضية، خصوصا دوره في املكرمة االميرية ألسر الشهداء.
وعبر العنزي عن اس���تيائه من قضي���ة حذف قضية االحتالل 
العراقي للكويت من مناهج وزارة التربية والتي أثيرت في اآلونة 
االخيرة، مش���ددا على ان اجلمعية ضد أي حذف لقضية االحتالل 
م���ن املناهج الدراس���ية، بل انها يجب ان تك���ون ضمن كل مناهج 
وزارة التربية بداية من الصف االول االبتدائي وحتى الصف الرابع 
الثانوي، معربا عن أسفه لتولي جمعية املعلمني الدفاع عن وزارة 
التربية في هذه القضية، موضحا ان اجلمعية ستطلب لقاء اللجنة 
التعليمي���ة مبجلس االمة في ح���ال ظهور أي توجه حلذف قضية 

االحتالل من املناهج الدراسية.
ولفت الى ان موضوع تخليد الشهداء وتسمية الشوارع بأسمائهم 
هو حلم اجلمعية وش���غلها الشاغل، معربا عن أسفه لعدم تعامل 
البلدية بجدية مع مطالب اجلمعية التي قدمت مقترح قانون مبذكرة 
تفس���يرية لتسمية الشوارع الفرعية في املناطق التي يسكن فيها 

اهالي الشهداء باسماء شهدائهم.

تستمر 11 يومًا

المضحي: مناقشة مخاطر الفوم مع »الداخلية« و»التجارة« 
و»الصحة« التخاذ إجراء مناسب الخميس المقبل

جولة تفقدية لـ »الكهرباء« لالطالع على محطات مستشفى مبارك 
الـ 6 وتوصية بتغيير بعض المحوالت وصيانة األخرى 

اتفق الوكيل املس����اعد لش����بكات التوزيع 
الكهربائية في وزارة الكهرباء واملاء م.صالح 
املس����لم م����ع مدي����ر منطقة حول����ي الصحية 
د.عبدالعزي����ز الفره����ود عل����ى تبديل بعض 
احملوالت الكهربائية واج����راء اعمال الصيانة 
للبعض اآلخر في مستش����فى مبارك الكبير. 

هذا االتفاق مت خ����الل اجتماعهما على هامش 
جولة قام بها املسلم لتفقد محطات املستشفى 
ال� 6 بعد ان مت تشغيل محطة جديدة وحتمل 
الرقم 6 تغذي جزأين من املستشفى وهما مبنى 
اجلهاز الهضمي على نفقة صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد ومبنى آخر يحمل اسم 

املتبرعة هيا احلبيب.
من جهة أخ����رى، ناقش الوكيل املس����اعد 
للتدريب والتخطي����ط في الوزارة عدة قضايا 
ذات االهتمام املشترك مع مملكة هولندا خالل 
استقباله في مكتبه أمس السفير الهولندي لدى 

الكويت تون بون فون أوخسيه.

اجتمـاع مـع أصحـاب المصانـع الــ 12 المغلقـة فـي الشـعيبة غـداً
دارين العلي

كشف مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح املضحي عن اجتماع سيعقد يوم غد 
في الهيئة العامة للصناعة وبدعوة منها مع اصحاب املصانع ال� 12 التي تنفذ عقوبة 

االغالق في الشعيبة اثر مخالفتها االشتراطات واملعايير البيئية.
ولف����ت املضحي في تصريح خاص ل� »األنباء« ال����ى ان هذا االجتماع قد خصص 
لتوضيح املطلوب من هذه املصانع من قبل الهيئة، خصوصا انهم قد أبدوا استعدادا 
تاما لاللتزام وتعاونهم باالغالق وقيامهم بإيقاف كل نش����اطاتهم سواء التجارية أو 
الصناعية خالل مدة االغالق، مشيرا الى ان الهيئة قد اطلعت وفي مرات متكررة على 

مدى االلتزام بهذا االغالق، وسترفع تقاريرها الى املجلس االعلى للبيئة.
وشدد على ان االجتماع يأتي في اطار اثبات حسن النية لتطمني اصحاب املصانع 
بأن االغالق جاء تطبيقا لقانون انشاء الهيئة، خصوصا ان هذا االغالق يحصل للمرة 

االولى، لذلك يجب ايضاح كل اسبابه لكي تكون االمور واضحة امام الصناعيني.
وأوضح انه سيتم خالل االجتماع اطالع الصناعيني على ما تتوقعه الهيئة العامة 
للبيئة منهم خالل املرحلة املقبلة من حيث ازالة املخالفات س����واء البسيطة أو التي 

حتتاج الى وقت طويل وما العوامل الالزمة لتحقيق ذلك.
وفي س����ياق آخر، اعلن املضحي عن اجتماع تنس����يقي آخر س����يضم ممثلني عن 
وزارات الداخلية والتجارة والصحة في الهيئة العامة للبيئة اخلميس املقبل ملناقشة 
»الفوم« ومخاطره على الصحة العامة، خاصة بعد ان رصدت الهيئة في حتليل عينات 
عشوائية منه وجود مواد ممنوعة، وذلك بهدف اتخاذ اجراء مناسب بعد اطالع اجلهات 
االمني����ة والصحية عليه، ولفت املضحي الى ان الهيئ����ة وفور ورود نتائج التحليل 
قامت بإيقاف ش����حنة من الفوم في ميناء الشويخ تتكون من 150 ألف كرتون لم يتم 

السماح باالفراج عنها وخروجها الى االسواق.

إيقاف شحنة 150 ألف كرتون منها من قبل »البيئة«

فايز العنزي

د. صالح املضحي

مال اهلل أعلن تأسيس التجمع الكويتي المستقل
العبد الهادي: التجمع لـكل الكويتيين وروح االنتقام موجودة بالمجلـس وبعض القوانين ردود أفعال

»الديوان« يدعو 236 مواطنة لمراجعته غدًا األربعاء
منيفة محمد جعيدان املطيري  ٭
مي رخيص سماوي الضفيري  ٭

مينا مجيد صبي  ٭
 ٭نادية ابوالفضل علي حسن

 ٭جنالء سعدون حسني العبيد
 ٭جنالء محمد فالح العتيبي
 ٭نوال زيد حسن الرشيدي
 ٭نوال عواد نهار اخلالدي
 ٭نوال محسن صايل زايد
 ٭نور محمد فايز الذربان

 ٭نورة بدر مدوخ املطيري
 ٭نورة خالد خميس السبع
 ٭نورة سعد سويد العازمي

 ٭نورة سليم احمد العبيد
 ٭نورة عائد محمد الشمري
 ٭نورة عجيل ماطر العنزي

 ٭نورة فهد خلف العالج
 ٭نورة محمد بالل منصور

 ٭نورة محمد السعيد
 ٭نورة مشعل سعد املطيري
 ٭نوف خليف تركي الشمري

 ٭نوف محمد عبد اهلل العجمي
 ٭نوف يوسف ظاهر العنزي
 ٭نوير حسني هادي العجمي
 ٭هبة عبد اهلل علي الصفار

 ٭هدى ابراهيم الذياب
 ٭هدى بطاح سفاح الضفيري

 ٭هدى داود سليمان االحمد
 ٭هدى فهد عبد الرزاق الشريفي

 ٭هناء محمد احمد البهبهاني
 ٭هند شريد عيد املطيري
 ٭هيا حمد جاسم الدوب

 ٭هياء منصور محمد العجمي
 ٭هيام خالد عبد العزيز الهاجري

 ٭وجدان فراج خلف احلسيني
اب���داح   ٭وس���مية فدغ���وش 

الهاجري
 ٭وضح���اء س���عود ب���ن بزي���ع 

املطيري
 ٭وفاء صالح سليمان امبيريك

 ٭وفاء عبد العزيز سعود صرام

سارة حسني علوش احلميدي  ٭
سارة رحيل منادي حامد  ٭

سارة عدنان حسني بوعباس  ٭
سارة فالح عالي العازمي  ٭

سارة فؤاد ابراهيم بوعركي  ٭
سعاد بسام حنون الشمالي  ٭

سعاد عبد السالم محمد حسن  ٭
سعاد مطلق شريدة التويجر  ٭
سلمي سلمان سعد اخلرافي  ٭
شريفة حمد صالح السليم  ٭

شريفة طارق جاسم العثمان  ٭
شمة نصار علي اخلالدي  ٭

شهد حميد احمد حسن  ٭
شهد سمير حسني الشهاب  ٭

شيخة احمد السعدون  ٭
شيخة جاسم خالد علي  ٭

شيخة عادل جاسم الصانع  ٭
شيخة عادل سالم الهولي  ٭

شيخة متعب ماجد املطيري  ٭
شيخة مصعب سليمان الصالح  ٭

صفية مشعان نهير رجب  ٭
ضحى جاسم محمد املطوع  ٭
طيبة علي ابراهيم املرشود  ٭

عائشة علي عبد اهلل الدمخي  ٭
عائشة فريد يوسف النجار  ٭
عائشة مبارك علي الشويع  ٭
عائشة محمد حمد بورحمه  ٭

عالية خليفة فارس الدبوس  ٭
عايشة محمد حمود الديحاني  ٭
عذاري حسني عبد اهلل حسني  ٭

عذاري عماد ابراهيم محمد  ٭
عذاري معيض عويد الرشيدي  ٭

عذراء حسني عيد علي  ٭
عشبة راشد حشر كتال  ٭

عفيفة ابراهيم حسني عريان  ٭
عفيفة محمد فالح عبد النبي  ٭
عمشة خامت ناصر عبد اهلل  ٭

غالية علي احمد محمد  ٭
غالية مرضي ضاوي النصافي  ٭
غدير سعيد عبد اهلل الفضلي  ٭

فاطمة احمد عصفور العصفور  ٭

فاطمة بدر شالش احلجرف  ٭
فاطمة بشير علي صنقور  ٭

فاطمة عبداللطيف سويدان  ٭
فاطمة علي خصيوي املطيري  ٭

فاطمة فالح ناصر الركيبي  ٭
فاطمة فهد ناجي العازمي  ٭
فاطمة محمد جاسم عواد  ٭

فاطمة محمد طريخم عوده  ٭
فجر محمد طارش السميري  ٭

فرح عبد املجيد حسني شعبان  ٭
فرح عبدالرزاق خالد املضف  ٭

فرح علي عبداهلل العنزي  ٭
فطيم نداء عواد الظفيري  ٭

فوزية علي مرزوق العتيبي  ٭
فوزية غازي حميان العتيبي  ٭

فوزية مهدي عبد اهلل املطيري  ٭
في سليمان داود اخلريف  ٭
قيروان علي سالم العدل  ٭

كميلة هادي عياد العنزي  ٭
لطيفة برجس عايض البرازي  ٭

لطيفة محمد عيسي القعود  ٭
ليلي حسني عباس الصفار  ٭
ليلي خالد ابراهيم معرفي  ٭

ليلي عبد النبي محمد النخي  ٭
ليندا محمد يوسف املزيدي  ٭
مرزوقة فراج فهد العربيد  ٭
مروة يونس محمد احمد  ٭

مرمي أحمد عيسي الشاهني  ٭
مرمي جاسم علي بوارحمه  ٭

مرمي عبد الرحمن زيد السليطني  ٭
مرمي عيسي احمد العطا اهلل  ٭

مزينة نايف مرزوق سرور  ٭
مشاعل داود سلمان االحمد  ٭
مشاعل سعد منير السهلي  ٭
مشاعل منران شريد منران  ٭

مشاعل يوسف ثني العنزي  ٭
مصباح محسن دحيم العتيبي  ٭

معصومة تقي عبد الكرمي محمد  ٭
منال حمود سعد الرشيدي  ٭

منى مسفر علي العجمي  ٭
منيرة فالح مطلق املطيري  ٭

حسنة ماطر غريبان املطيري  ٭
حسنة مطلق راشد املطيري  ٭
حصة ابراهيم صالح جحيل  ٭

حصة حسني عبد اهلل عوض  ٭
حصة مشعل جراح الصباح  ٭
حصة منيف غازي العتيبي  ٭

حليمة يوسف شاهني الفيلكاوي  ٭
حميدة جاسم فرهاد عبد السيد  ٭

حنان علي خالد الصباح  ٭
حنان عويد ابشيت الرحيلي  ٭

حوراء حميد عباس غلوم  ٭
خزنة سعد منير السهلي  ٭

خلود خالد حصني الظفيري  ٭
خلود شبيب عويد محمد  ٭

خلود عبد اهلل محمد الهاجري  ٭
خلود علي عبد اهلل البليس  ٭
خلود ممدوح محمد العنزي  ٭

دانة ابراهيم حسني الفيلكاوي  ٭
دانة جمال محمد السريع  ٭

دانة سعود ابراهيم الهاجري  ٭
دانة هاشم احمد الرفاعي  ٭

دعد محمود حسن حرز اهلل  ٭
دالل جعيالن مرزوق الرشيدي  ٭

دالل خالد محمد جمعه  ٭
دالل دبيس مجيد الظفيري  ٭
دالل عبد اهلل فراج دعدول  ٭

دليل عبد اهلل محمد اجلنفاوي  ٭
رحاب حميد علي احمد  ٭

رملة عبد الصمد ابراهيم احمد  ٭
رهام سعود عبد العزيز احلميان  ٭

روان عبد اهلل فهيد املطيري  ٭
رمي دهش محمد املطيري  ٭

رمي عبد الرحمن العميري  ٭
رمي عبد اللطيف عبد اهلل الغامن  ٭

رمي علي عيد املطيري  ٭
رمي محمد فليج املطيري  ٭

زينب صالح مهدي بوعباس  ٭
زينب عبد اهلل علي اخلليفي  ٭

زينب محمد جنف كمشاد  ٭
سارة انور عبد اللطيف الدعي  ٭

سارة جمال سعد عبد اهلل  ٭

العنود زيد محمد احلربي  ٭
العنود غليفص براك الدوسري  ٭
العنود فارس مناحي العجمي  ٭

العنود فهد محمد الرميضي  ٭
اماني سعد فيحان العتيبي  ٭
اماني عبد اهلل فجري وراد  ٭

اماني فهد عياد هويدي  ٭
اماني هايف قطيم درهوم  ٭

امل عايد رجعان الديحاني  ٭
امل عبداجلليل حسن  ٭

امل فيصل ثامر الشمري  ٭
امل محمد عبد اهلل اجلعفر  ٭

امل ناصر سيف املشعل  ٭
امنة راشد علي الرقم  ٭

اميرة حباب عطا اهلل املطيري  ٭
اميرة عايد معتق العنزي  ٭
انتصار عبد اهلل الهندي  ٭

انوار فالح مسعود املطيري  ٭
انوار مجبل شقير الديحاني  ٭
اميان احمد عبد اهلل الهزاع  ٭
اميان حميد شهاب الشطي  ٭

اميان مرزوق الفضلي  ٭
اميان مشرف حمود البذالي  ٭

اميان نهار فهد الزعبي  ٭
بتلة سعد ناجع الرشيدي  ٭
بدرية سلطان ناصر عبيد  ٭

بدرية طارق فاروق الغريب  ٭
بدرية عبد اهلل ابراهيم املراغي  ٭

بدرية فالح ضيدان العجمي  ٭
بشائر راشد محمد الرشيدي  ٭

بشاير علي هليل املهندي  ٭
بشاير فهد غصن العجمي  ٭

بشاير محمد علي السريحي  ٭
بشاير محمد غنام املطيري  ٭
بشاير نواف ذعار العنزي  ٭

تسنيم خالد ابراهيم حسون  ٭
جنان عطا عبد الرضا سلمان  ٭

اجلوهرة غنام هزاع املطيري  ٭
 ٭ امنة علي صالح بوناقة

 ٭ اينتان بامودين النتاوان
 ٭ أماني مشعل يوسف العنزي

 ٭ جمال فهيد عبداهلل املري
 ٭ حنان محمد محمد حبيبي

 ٭ دالل جاسم زاهي عبد العزيز
 ٭ زينب عبد العزيز غلوم القطان

 ٭ عائشة صبري علي صالح
 ٭ عائشة عواض عوض الرشيدي

 ٭ عهود سالم غدير العنزي
 ٭ فايزة حسن عبد القادر احمد

 ٭ منيرة سليم احمد العبيد
 ٭ ميرفت عبد الكرمي البغدادي

 ٭ نادية حمدان معيتش املطيري
 ٭ نورة سعد فالح العجمي

 ٭ نوف سلطان سماح املطيري
 ٭ ياسمني حامد محمد الرشيدي
ابتهال عبد املنعم عائد الطرقي  ٭

ابرار عبد اهلل البحر  ٭
ابرار غازي ضبيب املطيري  ٭

ابرار مرضي ثاني العنزي  ٭
احرار ماجد جار اهلل املطيري  ٭

اريج عبد اهلل مضحي العدواني  ٭
اريج عصام علي الشاهني  ٭

اسراء عادل عبد اهلل املصيليخ  ٭
اسرار فهد زامل الفجي  ٭

اسماء خلف عبد اهلل محمد  ٭
اسيا سلطان عامر احملزوم  ٭
اشواق حالف علي احلربي  ٭

اشواق سعود مطلق املطيري  ٭
اعتدال حلمي االدهمي  ٭

اقبال شاكر حسن العنزي  ٭
اقبال منصور محمد منصور  ٭

االء حسني علي باقر  ٭
االء عبد الرحمن ناصر املال  ٭

اجلازي مهدي رماح القحطاني  ٭

دع���ا ديوان اخلدمة املدنية 236 مواطن���ة ملراجعته غدا األربعاء 
متهيدا الس���تكمال أوراق ترشيحهن للعمل في املؤسسات واجلهات 

احلكومية وفيما يلي األسماء:

تعتبر خطوة متقدمة جدا لألمام.
وبني مال اهلل ان اخلطوة القادمة للتجمع هي 
استكمال البنية للمشاركة السياسية مستقبال بكل 
األدوات والوسائل املشروعة في العمل واملشاركة 
السياس���ية الوطنية التي يتطل���ع إليها اجلميع، 
مضيفا ان التجمع يفتخ���ر بوجود النائب ناجي 
العبدالهادي ضمن أعضائه  وانضمام النائبة د.روال 

دشتي إليه.
وبدوره أكد النائب م.ناج���ي العبدالهادي ان 
اإلميان بأن اجلميع منتمون الى الكويت وتفعيل 

مواد الدستور خطوة متقدمة جدا يؤكد ان التجمع 
لكل الكويتيني وليس ألحد بعينه، خصوصا اننا 
وجدنا خالل العمل املباشر في املجلس وجود روح 
االنتقام من قبل البعض وليس املوضوع اختالفا 
بالرأي فقط واألسوأ هو اننا وجدنا قوانني عبارة 
عن »ردود أفعال« وهذه نقطة معرقلة بحد ذاتها 
ونحاول العمل عل���ى إصالحها من خالل إصالح 
ه���ذه القوانني التي جاءت ك���رد فعل جتاه حدث 
معني وخرجت بلحظة غضب دون دراسة أو آلية 
صحيحة  واكد ان االحت���اد والتالحم والتعاون 

باالضافة الى العمل اجلماعي هو الطريق الصحيح 
لالجناز والتنمية والقضاء على ما نش���هده هذه 
االيام بشأن الوحدة الوطنية والتي حرصنا عليها 
في جتمعنا الذي يشمل جميع الطوائف وال يقتصر 
على فئة بح���د ذاتها، وذلك ألن الوحدة الوطنية 
شيء نابع من القلب ويفترض ان يكون مجلس 
االمة خير مثال عليه، خصوصا ان التنمية وقفت 
في فترة الثمانينيات الى بداية التسعينيات حني 

قضى عليها االحتالل العراقي.
من جانبه، قال مساعد أمني عام التجمع احملامي 
دعيج اجلري ان اهم اهداف التجمع الوحدة الوطنية 
التي حرصنا على جتسيدها في شعارنا، باالضافة 
الى االعتدال في الرؤية ودعم اجلهد االصالحي الشامل 
لنعود بالكويت »درة اخلليج« كسابق عهدها الذي 
طمرته الصراعات واألزمات واعاقة التنمية، لذلك 
نحن ندعم الرؤية الصحيحة للتنمية سواء قدمتها 
احلكومة أو املجلس، فنحن نريد من يدفع بعجلة 

التنمية لتبقى كويتنا »درة اخلليج«.
من جهتها، قالت املتحدث الرسمي للتجمع د.هيلة 
املكيمي ان توقيت االعالن عن التجمع ليس له شأن 
باالوضاع احلالية، وامنا جاء نتيجة وتيرة عمل 
متواصلة منذ ع���ام 2006، حيث كانت املرأة جزء 
من تشكيل التجمع بشكل عام وجزء من مرئياته، 
مبينة ان العمل اجلماع���ي واالداء املتميز للعمل 
السياس���ي البد ان تخرج معطياته للساحة، وقد 
تبلور ذلك في تعديل الدوائر االنتخابية ووصول 

أربع نائبات الى قاعة عبداهلل السالم.

عقد التجمع الكويتي املستقل مؤمترا صحافيا 
مساء امس األول لإلعالن عن تأسيس التجمع وعرض 
بيانه السياس���ي ومواقفه من القضايا املطروحة 
على الساحة السياسية الكويتية الوطنية بحضور 
األمني العام للتجمع بدر مال اهلل ومس���اعد األمني 
العام النائب ناج���ي العبدالهادي واحملامي دعيج 
اجلري واملتحدثة باس���م التجمع أستاذة العلوم 
السياس���ية د.هيلة املكيمي وأعضاء التجمع فريد 

الفوزان وعلي القالف وهنادي الوهيب.
وأكد األمني العام للتجمع بدر مال اهلل ان التجمع 
سياسي وطني يشارك عضويته سيدات ورجال من 
مختلف أطياف املجتمع الكويتي وقطاعاته يهدف 
مؤسسوه الى املشاركة الفاعلة في العمل الوطني 
إميان���ا منهم باملس���ؤولية الوطنية خصوصا في 
هذه املرحلة الت���ي تتطلب تضافر جميع اجلهود 
للمحافظة على كيان الوطن ومستقبله، مبينا انه 
بالرغم من وجود عدد من التيارات السياسية التي 
حتظى مبكانتها في املجتمع الكويتي، اال ان فكرة 
تأسيس التجمع جاءت بعد عمل عدة سنوات وليست 
وليدة اللحظة ونظرا ملا شهده العالم أجمع خالل 
العقود القليلة املاضية من تطورات واسعة على 
املس���توى التنموي واالقتصادي في نفس الوقت 
الذي شهدت فيه الكويت أوضاعا سياسة تتخللها 
حاالت عديدة من الشد واجلذب والصراعات فيما 
بني السلطتني انعكست سلبا على مستوى التنمية 
والدفع بعجلة التنمية على مختلف املجاالت رغم 
وجود اخلطة اخلمسية التي قدمتها احلكومة والتي 


