
االثنين 25 اكتوبر 2010   9محليات

)هاني الشمري(د.هيلة املكيمي وحجاج بوخضور وعلي القالف ووليد السريع خالل اللقاء 

المكيمي: شخصنة القوانين واختيار القيادات
بالمحاصصة يفرغان دولة المؤسسات من محتواها

دعتهم إلجراء عملية القرعة في نوفمبر المقبل

»السكنية« تعلن أسماء 317 مواطنًا ُخصصت لهم قسائم في مدينة جابر األحمد

خالل لقاء مفتوح مع الصحافة المحلية أقامه التجمع الكويتي المستقل 

بوخضور: الخطة التنموية تخلو من محددات القياس ومعايير اإلنجاز.. وأسلوب إدارة السلطتين 
لألح�داث على الس�احة ال يجس�د المفهوم الصحي�ح للوحدة الوطني�ة والحفاظ عل�ى الحريات

الق�اف: معالج�ة وزارة الداخلية لقضي�ة الحري�ات ال تعكس قراءة 
س�ليمة وفهمًا حقيقيًا لحدود الحرية ولذلك لم تحق�ق أهدافها المرجوة

أسامة دياب
اجمع اعضاء االمانة العامة 
الكويتي املستقل في  للتجمع 
لقائهم املفت���وح مع الصحافة 
احمللية والذي اقيم مساء امس 
االول في مقر التجمع مبنطقة 
الش���ويخ على ان الكويت متر 
مبرحلة مفصلية من تاريخها 
الش���مل وتوحيد  حتتاج للم 
اجله���ود م���ن خ���ال حتديد 
وترتيب اولويات العمل الوطني، 
مشيرين الى ان التجمع يرحب 
بالتع���اون مع جميع التيارات 
والكتل السياسية على الساحة 
من اجل الوصول لرؤية مشتركة 
تتغلب فيه���ا املصلحة العامة 

على كل غاية شخصية.

تحديات خطيرة

وبني اعضاء االمانة العامة 
للتجم���ع اهمي���ة وخط���ورة 
الت���ي نواجهها مع  التحديات 
بداي���ة دور االنعق���اد املقب���ل 
وعلى رأس���ها خط���ة التنمية 
والتي حتتاج لبيئة تشريعية 
مائمة تدعم االجناز وتقيس 
معدالته وحتاسب املقصرين، 
منتقدين غياب ادبيات التنمية 
في الثقافة املجتمعية، باالضافة 
النيابي،  لغيابها عن اخلطاب 
الفتني الى ان التجمع يحرص 
على دعم عاقت���ه بالتيارات 
االخرى من اجل الوصول لفهم 
مشترك يكون قاعدة لانطاق 
في تعاون يجمع التيارات على 

الساحة لترتيب اوليات العمل 
السياسي التي حتقق املصلحة 
العامة وتكون مرتكزات ملشروع 

وطني كبير. 
ف���ي البداية اكدت اس���تاذ 
العل���وم السياس���ية بجامعة 
الكويت ورئيس وحدة الدراسات 
االوروبي���ة اخلليجية وعضو 
االمانة العامة للتجمع الكويتي 
املس���تقل د.هيل���ة املكيمي ان 
الكويتي املس���تقل  التجم���ع 
هو مب���ادرة انطلقت من رحم 
االغلبية الصامتة على يد عدد 
من الناش���طني الذي���ن راقبوا 
املش���هد السياسي وما يحوي 
م���ن احباط���ات وحتديدا منذ 
االنتخابات النيابية عام 2008 
والتي كان من املفترض ان تكون 
استكماال لعدد من االصاحات 
السياس���ية التي بدأت باقرار 
حقوق املرأة السياسية عام 2005 
ثم قضية تعديل الدوائر، مشيرة 
لوجود عدد من النقاط املضيئة 
الت���ي كان يج���ب ان يتلقفها 
الش���ارع الكويتي وخصوصا 
الناشطني والتيارات السياسية 
وهذا ما لم يحدث بالفعل نظرا 
لوجود حالة من التمحور وهذا 
ما ظهر جليا في انتخابات عام 
2009 حيث عزف الناش���طون 
عن خوض غم���ار االنتخابات 
في اطار التيارات السياس���ية 
مفضلني سمة املستقلني وهذا 
في حد ذاته انتكاسة حيث ان 
العمل  الكويت تاريخيا لديها 

توافقية دون اي اقصاء لآلخر 
واالسرة احلاكمة هي صمام امان 
النظام السياسي، موضحة ان 
احلكومات اخلمس املاضية هي 
حكومات كتل سياسية ومع ذلك 
لم تستمر وهذا يعني اننا لدينا 
ثقافة سياسية ال تتناسب مع 
العمل احلزبي او ان الكتل لم تقم 

بدورها على اكمل وجه.
وبدوره اك���د عضو االمانة 
العامة للتجمع الكويتي املستقل 
علي القاف ان التجمع الكويتي 
املستقل، مع بداية انشطته منذ 
ما يزيد على عام ونصف، أنتهج 
مبدأ الطرح الهادئ البعيد عن 
التش���نج من خ���ال املعاجلة 
املوضوعي���ة ملختلف القضايا 
الساحة، الفتا  املطروحة على 
إلى أن الكويت دولة مؤسسات 
السيادة فيها للقانون، والدستور 
الكويتي كفل مجموعة احلقوق 
التي تؤصل قي���م احلرية في 
املجتمع، موضحا أن قرار منع 
الندوات فيه جزء من احلكمة 
وكثير من االرجتال، مشيرا إلى 
أن معاجلة وزارة الداخلية لهذا 
املوضوع ل���م تكن موفقة ولم 
تعكس قراءة س���ليمة وفهما 
حقيقيا حلدود احلرية، ولذلك لم 
حتقق الداخلية أهدافها املرجوة 
الندوات  وأقيم���ت عش���رات 

وأوصلت آراءها للمجتمع.
وأوض���ح القاف أن قضية 
التنمية تش���غل حي���زا كبيرا 
من فكر التجمع وهو من أكبر 

املؤسسي واجلمعي والدستور 
الكويتي حتدث عن التجمعات 
السياسية والتي هي من السمات 
االساس���ية الي دولة متقدمة، 
مشددة على ان اعضاء التجمع 
الكويتي املس���تقل اخذوا على 
عاتقهم هذه املبادرة احلقيقية 
والصادقة في توجهها من خال 
جم���ع اغلبية صامت���ة لديها 
وجهة نظر لم تسمع من قبل، 
موضحة حرص اعضاء التجمع 
من���ذ البداية على اس���تقطاب 
الكفاءات املهنية والتكنوقراطية 
في مختلف التخصصات والتي 
يفتقدها العمل السياسي، معربة 
عن سعادتها الن التجمع وفق 
في االع���داد الهيكلي واختيار 

نوعية االعضاء.
واوضحت املكيمي ان اهم ما 
مييز التجمع هو بعده عن ادجلة 
العمل السياسي ومتاهتها فقضية 
االيديولوجيات استغرقت زخما 
من اجله���د والوقت في العالم 
العرب���ي على حس���اب العمل 
احلقيقي في صناعة االنسان 
واالستثمار البشري والتعليم، 
مشيرة الى ان قضية احلفاظ على 
احلريات ودعمها ركن اساسي 
في دولة القانون واملؤسسات، 
العمل اجلماعي  منتقدة غياب 
السياسي على الساحة ما فتح 
املجال لاجتهادات الشخصية، 
موضحة ان هدف التجمع اعادة 
الثقة بالعمل اجلماعي خصوصا 
بعدما اثبتت التيارات املوجودة 

الداعم���ني خلطتها وخصوصا 
التنمية تس���تهدف  أن عملية 
اإلنس���ان، موضحا أن التقييم 
هو أحد أساليب احلرص على 
تنفيذ اخلطة وفق آلية واضحة، 
باإلضافة إلى أن قياس معدالت 
اإلجناز يخض���ع ملعايير فنية 
حتتاج ملرجعية دقيقة، مشددا 
على أنه إذا ل���م منتلك أدوات 
قياس حقيقية فلن يكتب النجاح 
لهذه اخلط���ة، داعيا احلكومة 
لانتباه لهذه القضية واإلسراع 
في وضع معايير لقياس معدالت 

اإلجناز.

مشروع وطني كبير

وأشار إلى أن التجمع يحرص 
على دعم عاقت���ه بالتيارات 
األخرى من أجل الوصول لفهم 
مشترك يكون قاعدة لانطاق 
في تعاون يجمع التيارات على 
الساحة لترتيب أوليات العمل 
السياسي التي حتقق املصلحة 
العامة وتكون مرتكزات ملشروع 

وطني كبير.
أك���د عضو األمان���ة العامة 
للتجم���ع الكويتي املس���تقل، 
اخلبير االقتص���ادي د.حجاج 
بوخض���ور أن ما ح���دث في 
الكويت في اآلونة األخيرة يرجع 
في املقام األول لعدم تفس���ير 
مفهوم احلرية الوطنية بشكل 
صحيح، وبالتالي حدث ما حدث 
من تضييق عليها، موضحا أن 
التجمع الكويتي املستقل يركز 

على الساحة في املرحلة املاضية 
تراجعها في االداء النها تقوم 
على اساس العمل الفردي وهو 
في حد ذاته ال يرس���م سياسة 

حقيقية.
ادبيات  وانتق���دت غي���اب 
التنمية في الثقافة املجتمعية، 
باالضافة لغيابها عن اخلطاب 
النيابي، الفتة الى ان احلديث 
عن خط���ة التنمية بالرغم من 
كل االنتق���ادات املتداول���ة امر 
صح���ي وخصوصا ان اخلطة 
التنموية في حد ذاتها اعادت 
اح���د اجلوانب الهام���ة لدولة 
املؤسسات، مش���يرة لوجود 
الس���احة:  ثاثة تيارات على 
االول يعمل على ترسيخ معاني 
دولة املؤسسات، والثاني يعمل 
على جرنا لدولة االفراد والثالث 
يعمل لدولة االفراد ولكن حتت 

شعار دولة املؤسسات.
وشددت على ان شخصنة 
القوانني واختيار القيادات على 
اساس من احملاصصة يفرغ دولة 
املؤسسات من محتواها، مطالبة 
بض���رورة تغلي���ب املصلحة 
العامة في التش���ريع واختيار 

القيادات.

األحزاب غير مناسبة

وبينت ان االحزاب ال تتناسب 
مع نظامنا السياسي في الكويت 
على االقل ف���ي الفترة املقبلة، 
مش���ددة على ان الدميقراطية 
الكويتية رائدة تقوم على اسس 

محمد خليل ابراهيم اخلليل   ٭
جابر مبارك عايض الهبيدة  ٭

محمد حسني فريدون حسني   ٭
فاضل جدال احمد الكنكوني   ٭

عدنان عبدالرضي عبدالعزيز   ٭
القطان 

ناجي علي محمد العازمي  ٭
يعقوب حيي حسني املعتوق  ٭
عبداهلل مبارك محمد الصميم  ٭

عبدالفت����اح عبدالوهاب صالح   ٭
القطان

نايف ماطر جعدان العتيبي  ٭
خالد حماد حمود العدواني  ٭

بدر عبيد مهنا الرشيدي  ٭
فايز محمد صالح مسري  ٭

عامر جمال علي البغدادي  ٭
ياسر محمد سعد الصفران  ٭

علي احمد عبدالرحمن فرحان   ٭
املغربي

محمد عيس����ى محم����د صالح   ٭
السعيد

بدر الفي زايد فهد املطيري  ٭
مب����ارك  مضح����ي  حبي����ب   ٭

الرشيدي
اسامة محمد نايف املزيعل  ٭

ابراهيم مبرك مفلح الصليلي  ٭
محمد عبداهلل ذياب احلربي  ٭
سعود يوسف حسني مدوة  ٭

صالح مسلم موسى الرشيدي  ٭
منصور عمر محمد امني  ٭

مطلق عبداهلل س����لطان ناصر   ٭
العتيبي

احمد يوسف احمد الرشيد  ٭
احمد عبداهلل حباب العتيبي  ٭

مشعل جال محمد السهلي  ٭
خليف����ة  خويل����د  خليف����ة   ٭

الهرشاني
محمد عبداهلل احمد القبندي  ٭

عمر سعد سمران العازمي  ٭
قبان هجاج قبان العازمي  ٭
عبداهلل غامن منير السهلي  ٭

شافي محمد فهيد سفر  ٭
نادر حسن بندر الرفاعي  ٭

ف����اح خال����د ع����وض ف����اح   ٭
املطيري

فهد يوسف سالم الدويلة  ٭
ان����ور قعي����د حش����اش بنيان   ٭

العتيبي
وليد احمد مطر سالم  ٭

احمد محمد سعد الهاجري  ٭
بدر احمد مانع املوينع  ٭

بدر خالد يوسف املشعل  ٭
محم����د عبدالرحي����م جاس����م   ٭

احلمداني
ناصر راشد صويان الهاجري  ٭

ناصر غاب هليل املطيري  ٭
ضي����ف اهلل دهي����م ع����وض   ٭

الرشيدي

يوس����ف هزاع مب����ارك مفلح   ٭
اجلدعان

رجعان سعد سعود الهاجري  ٭
عبدالرحمن احمد محمد عباس  ٭

احمد محسن حسني اجلعفر  ٭
سعود مبارك سعود العازمي  ٭

جمال محمد مطلق البديح  ٭
سلمان ناصر يحيى العازمي  ٭
وليد عبداهلل علي الضاحي  ٭

مصطفى احمد عبداهلل كندري  ٭
مبارك عبدالهادي سيف هادي   ٭

الهاجري
يوس����ف  محم����د  مصطف����ى   ٭

مصطفى
ابراهيم جاسم محمد السند  ٭
جاسم محمد سالم صومان  ٭

جم����ال عاي����د نه����ار معيض   ٭
العتيبي

سلطان س����الم يالوس اخللف   ٭
العنزي

محمد عبداهلل محمد العميري  ٭
معزي جديع سعود العازمي  ٭

عبداللطيف عبداهلل املاص  ٭
مجبل رشيد علي العبداالله  ٭

محمد حسني ابراهيم بوعركي  ٭
فاح عودة منهل العنزي  ٭

هادي مرزوق هملول العتيبي  ٭
حسني علي حسني العجمي  ٭
احمد عبدالرضا علي بولند  ٭

يوسف احمد عطية الدرويش  ٭
فؤاد حسن علي شمساه  ٭

عبيد شافي عويس احلميداني  ٭
فيصل مثقال جليل السعيدي  ٭

فهد جمعان فهد الهران  ٭
هيث����م فيص����ل عبدالرحم����ن   ٭

العمر
حسني علي جنم محمد  ٭

محمد قليفص ضاوي العازمي  ٭
ناص����ر عب����داهلل عبدالنب����ي   ٭

عبداحلسني
عب����داهلل  محم����د  يوس����ف   ٭

الشايجي
خليفة فهد خليفة الدعي  ٭

ديح����ان  خنيص����ر  مش����عل   ٭
الهاجري

فيصل عباس محمد غريب  ٭
سالم غازي سعود املطيري  ٭

محمد احمد حسني جاسم  ٭
وليد فهد محمد احلساوي  ٭
خالد فليح مطلق الصواغ  ٭
حسن عطية حسن احمد  ٭

جمعة سلطان ظاهر الشمري  ٭
راشد عايض مهدي العتيبي  ٭

ابراهيم علي عبداهلل الرامزي  ٭
محم����د  عب����داهلل  مس����اعد   ٭

الدوسري
محمود حجي صقر الشطي ٭

حسني عباس حسن اللنقاوي  ٭

عماد عبدالكرمي خضير عبداهلل   ٭
قطافة

عادل صالح عبداهلل العتال   ٭
سليمان جاسم علي باقر   ٭
غازي ناصر زيد العتيبي   ٭
عبداهلل فراج زيد السهلي   ٭
هادي راشد سالم العجمي  ٭
خالد علي ملوح العدواني   ٭

ف����اح فال����ح الطال  محم����د   ٭
السبيعي 

مس����اعد ناصر محمد يوسف   ٭
العثمان

عبدالرحمن محمد عبدالرحيم   ٭
محمد 

ناص����ر مانع محم����د هضبان   ٭
العجمي

هايف محمد شبوط اخلميلي   ٭
محمد فارع البنيان العتيبي   ٭
فيصل سالم محمد الصانع   ٭

عبدال����رزاق حس����ني محم����د   ٭
حسني 

علي فالح محمد العازمي  ٭
ناصر زايد صالح املطيري   ٭

عادل عبداهلل مذكور حسني   ٭
صاح حبيب صفر سناسيري   ٭

طارق محمد علي الصالح   ٭
اياد عبداحلميد حس����ن موسى   ٭

احملمد علي
عادل ابراهيم علي العطار   ٭
خالد صالح محمد املهيني   ٭

طارق اسماعيل حسن يوسف   ٭
املا

احمد حجي غيث ابراهيم غيث  ٭
علي عبداهلل علي اخلميس  ٭

هادي عبداهلل هادي العجمي   ٭
قاسم احمد حسن البلوشي   ٭

غنام ابراهيم غنام احلمود   ٭
ماجد عيد عياد العتيبي   ٭

احمد عباس حميد اكروف   ٭
جاع����د  عبدالعزي����ز  خال����د   ٭

العتيبي
سيد عيسى محمود سيد عوض   ٭

سيد علي
طال بهيش سعد العازمي   ٭

فهد مثال فهد املطيري   ٭
اسعد عبداالمير مكي طه   ٭

س����الم  عبدالعزي����ز  س����الم   ٭
الدوسري 

علي مرزوق بال املساعيد   ٭
محمد حاجية علي صغير   ٭

منيف عبيد جعفر الهاجري   ٭
خالد محمد حمد السريع  ٭
مطر فالح مطر املطيري   ٭

عبداله����ادي مه����دي خرميص   ٭
العجمي 

علي يعقوب يوسف القاف  ٭
خلف سالم جمعان العازمي   ٭
احمد يوسف احمد العيسى   ٭
صالح محمد منير العازمي   ٭

عادل عبداهلل محمد الشمروخ  ٭
يعقوب يوسف عيسى الشطي  ٭
محمد علي عبدالرضا دشتي   ٭

سعد مسعود محمد الهاجري   ٭
محم���د عبدالس���تار ش���عبان   ٭

عباس 
عبدالعزي����ز محم����د طال����ب   ٭

البلوشي
عماد صالح عبداهلل احلسن   ٭

حي����در  عل����ي  عبدالرحم����ن   ٭
عبداهلل 

عبدالعزيز عبدالرحمن محمد   ٭
خوجة 

اب����داح  فدغ����وش  صوي����ان   ٭
الهاجري

رشيد مطر مرزوق ضاحي   ٭
اس����ماعيل ابراهيم علي حسن   ٭

محمد
خالد حمد عبداهلل احلمد  ٭

حمود عايش فاح الصواغ   ٭
فهد فليح معيتق العازمي  ٭
نايف بخيت فهد العتيبي   ٭

موسى محمد حمود العازمي  ٭
مش����عل جمعان مرزوق حمد   ٭

الغريب
عبداهلل علي حسني املذن   ٭

ناصر مبارك عيد الهاجري   ٭
السيد يوسف جعفر السيد علي   ٭

القاف
سالم محمد صالح العازمي   ٭
خالد محمد خلف السميري   ٭

جزاع جلعود جزاع الظفيري  ٭
محمد نايف مرزوق العتيبي   ٭
فايز حمود حجرف الرشيدي   ٭

محمد غريب محمد العفاسي  ٭
مصلح بداح صالح العتيبي  ٭
جاسم عبداهلل جمعان علي   ٭

ط����ارق عبدالنبي اس����ماعيل   ٭
اجلزاف 

سامي احمد ناصر املريفع   ٭
خالد علي سلطان العنزي   ٭

عبدالعزيز محمد عواد العنزي   ٭
حسن صالح عباس حسن علي ٭

عبدال����رزاق نصي����ب مرزوق   ٭
الدرعي

وليد يوس����ف يعق����وب احمد   ٭
العروج

عدن����ان عبدالرحم����ن محم����د   ٭
احلمازي 

ماجد الفي زايد املطيري  ٭
علي عبداهلل صالح السالم  ٭
علي حسني رمضان عوض  ٭

منصور محمد فهيد الهاجري  ٭
مرزوق دخيل مرزوق العازمي  ٭

بدر عبدالكرمي غلوم حسني  ٭
يوس����ف نعمة س����مير س����الم   ٭

الشمري
عبداهلل عبداحلس����ني حاجية   ٭

مظفر
وائل محمد صالح عبدالوهاب   ٭

الهندي
محمد علي مطير الشريكة  ٭
حسني احمد حسني محمد  ٭

محمد عوض صنت املطيري  ٭
روضان سعود جابر الشمري  ٭
يوسف محمد مرزوق العازمي  ٭

مس����عود  من����اور  حبي����ب   ٭
البطحاني

جراح يعقوب محمد الفهد  ٭
عبداهلل فراج مدعث العجمي  ٭
فايز عتيج مرزوق بطحاني  ٭

احمد راشد محمد الدماك  ٭
يوس����ف حم����د عل����ي جاب����ر   ٭

املطيري
سعود فراج مدعث العجمي  ٭
محمد زهير خضير عبداهلل  ٭

مشعل فالح علي محمد الدماك  ٭
عبداهلل علي منصور رشيد  ٭

جابر علي جنم محمد  ٭
انور فالح سالم العازمي  ٭

فيص����ل حم����د محم����د نه����ار   ٭
اخلالدي

صعفك سرور صعفك املطيري  ٭
مهدي علي عبداهلل علي اجلعفر  ٭

فيصل حمد مشعل ضيف  ٭
ارتيبان سالم محمد العجمي  ٭

عبداملنع����م مطل����ق عبداملنعم   ٭
العتيبي

هشام حمد عيسى العون  ٭
ناصر عبداهلل كاظم املوسوي  ٭

علي عبداحلسني كرم اسماعيل  ٭
فهد علي عدم اجلبري  ٭

عب����داهلل عواد مب����ارك مطلق   ٭
العازمي

عل����ي عبدالك����رمي س����لطان   ٭
العدواني

حمد مسفر صقر املطيري  ٭
محمد ماجد جعدان العتيبي  ٭
طارق ملفي مجبل العازمي  ٭
سعود عبدالعزيز فهد املذن  ٭

محمود ابراهيم محمد الشطي  ٭
جابر احمد غلوم القطان  ٭

عبداهلل عيسى علي االستاذ  ٭
فرحان محمد شديدة الشمري  ٭

سلمان مكي عطية القاف  ٭
خالد ابراهيم محمد العوضي  ٭

عبدالرضا عباس عوض  ٭

فيص����ل  عبداملجي����د  عل����ي   ٭
الدوسري 

باسل عباس حسن ما حسني  ٭
يوسف يعقوب هاشم حسن   ٭
سالم عايض عوض الشنفا   ٭

عبدالعزي����ز محمود عيس����ى   ٭
محمد 

سلطان فالح شبيب السهلي   ٭
فيصل الفي مجبل العازمي   ٭

مناحي صالح مرزوق احلبيل   ٭
مرزوق عايض مرزوق البنيان   ٭

سعد فهد وحش الزعبي  ٭
محمد حمد محمد السعيد  ٭

جم����ال جاس����م محم����د غلوم   ٭
الباطني

خالد جابر علي جوير   ٭
فيص����ل س����عود س����الم براك   ٭

العازمي
فهد عايض فاح املسيلم   ٭

ماجد نحيطر سيف النويعم  ٭
هايف حسن شافي الدوسري   ٭
بادي حسن شافي الدوسري   ٭

س����عيد عبدالرض����ا غري����ب   ٭
محمود 

سعد مبارك سالم العازمي   ٭
محم����د  س����عد  عبدالعزي����ز   ٭

الهتاني 
حم����د عبدالك����رمي م����ا حمد   ٭

الطيار
مشعل حمود حامد العازمي   ٭

طامي بريكان حسني العجمي   ٭
عادل عباس غلوم كرم حسن  ٭

يوس����ف محم����ود عب����داهلل   ٭
معتوق 

متعب فهد الهاب املطيري  ٭
فهيد ماجد سند الدمام  ٭

محمد ناصر مراد البلوشي   ٭
س����ليمان يوس����ف عب����داهلل   ٭

املكيمي 
فهد سالم سعد العازمي   ٭

احمد مطلق سعود احلربي  ٭
سعد رشيد سعد العرادة  ٭

حمد عبدالرضا خليل بوحمد   ٭
عبداهلل س����عد عبي����د حباب   ٭

السبيعي
جمال هاشم السيد الكبسي  ٭

خال����د عبدالصاحب عبداالمير   ٭
مهدي 

مبارك يعقوب مبارك نايف   ٭
سامي صقان عيد الشميان  ٭

كريني����س  حرف����ان  محم����د   ٭
العازمي 

مشعل حبيب محمد بوصفر   ٭
راشد ناصر سالم الهاجرى  ٭

احمد مناور حمود احلجيان   ٭
طارق محمد احمد عيسى   ٭

حميد عبدالزهرة العبداهلل  ٭
جاسم صقر سعود بشارة  ٭

حمد العنزي
أعلنت املؤسس��ة العامة للرعاية الس��كنية 
انها س��تقوم بتوزي��ع الدفعة العاش��رة من 
القس��ائم احلكومية الت��ي أجنزتها في مدينة 
جابر االحمد قطاع N1 والتي تشتمل على 317 
قسيمة للمخصص لهم حتى تاريخ 1994/12/3 
وذلك وفقا للمواعيد التالية: أوال: يوما االربعاء 
واخلمي��س 27، 2010/10/28 توزي��ع بطاقات 
القرع��ة، ثانيا: يوم االح��د 2010/10/31 توزيع 
بطاقات االحتياط، ثالثا يوم الثالثاء 2010/11/2 

إلجراء عملية القرعة.
ودعت املؤسس��ة املواطنني املخصصة لهم 
قس��ائم حكومية في هذه املنطق��ة واملدرجة 
اس��ماؤهم الى احلضور ش��خصيا الى مبنى 
املؤسس��ة في منطقة »جنوب السرة« الساعة 
التاس��عة صباحا في املواعي��د املبينة أعاله، 
مصطحب��ني معه��م البطاق��ة املدني��ة وقرار 
التخصيص وذلك لتسلم بطاقة القرعة خالل 

أوقات الدوام الرس��مي، علما ان من يتخلف 
عن تس��لم بطاق��ة القرعة اخلاص��ة به خالل 
االيام احمل��ددة بهذا االعالن، فإن املؤسس��ة 
س��تقوم باس��تبعاد اس��مه وادخال االسماء 
الت��ي تليهم في التخصيص، ولن يدرجوا في 
الدفعات املقبلة اال بعد بيان سبب التخلف عن 

تسلم بطاقة القرعة.
وناشدت املواطنني املخصصة لهم قسائم 
حكومية في هذه املنطقة ولم ترد أس��ماؤهم 
ضم��ن ه��ذا الكش��ف، احلضور ال��ى مبنى 
املؤسس��ة »املس��رح« ف��ي التاس��عة صباح 
االح��د 2010/10/31 مصطحب��ني معهما قرار 
التخصيص والبطاق��ة املدنية للدخول ضمن 

االحتياط.
واهاب��ت باملواطنني التعاون معهما والتقيد 
باملواعيد املذكورة، مش��يرة الى انه لن يسمح 

بدخول القاعة إال لصاحب العالقة فقط.
وفيما يلي األسماء:

صالح حبيب حاجي حسني  ٭
طال سليمان ناصر السعيد  ٭
محمد علي احلميدي وقيت  ٭

خالد عبدالرحيم احمد محمد  ٭
مهدي خليفة غلوم رحيم  ٭

ناصر محمد مطلق املطيري  ٭
حم����دان  س����عود  مش����عل   ٭

العدواني
عطا اهلل ثنيان مفرج الدملان  ٭

عمر رجب محمد امني  ٭
محمد باقر محمد غلوم  ٭

عبدالصمد عيسى محمد حسني   ٭
الصراف

محم����د س����الم مب����ارك فهد   ٭
العجمي

عبداهلل يوسف محمد مراد  ٭
علي مسعود قماد املري  ٭

مش����عل عل����ي عبداحملس����ن   ٭
القطان

حس����ني احم����د عبدالرحمن   ٭
املغربي

محم����د يوس����ف عب����داهلل   ٭
البغلي

عبداحملس����ن مصطفى حسن   ٭
صادق

بدر احمد حسني الوثيقي  ٭
هويدي علي هادي املري  ٭

يوسف محسن قاطع العنزي  ٭
ف����ارس  ضاف����ي  محم����د   ٭

القحطاني
بدر سليمان عثمان النصر اهلل  ٭

عابد عباس سيد جعفر  ٭
عبداله����ادي وس����ام متع����ب   ٭

العجمي
ف����اح عبداحلمي����د محم����د   ٭

بوالبنات
وليد سالم ناصر الرغيب  ٭

خزع����ل  غري����ش  مب����ارك   ٭
الضويحي

حس����ن عل����ي عبدالرحم����ن   ٭
محمود

عبدالرحي����م احم����د عل����ي   ٭
الكندري

علي سالم محمد ارحمه  ٭
فاح عبداهلل سالم البغيلي  ٭

محمد جاسم عبداهلل االستاذ  ٭
فهيد فدغ����وش نهار جبيران   ٭

العجمي
فهيد مبارك فالح الذروة  ٭

عقيل حسني عبداهلل محمد  ٭
جاسم محمد فالح الرشيدي  ٭

محمد سند هديسان الشمري  ٭
فاضل علي حسن االشوك  ٭
سعد فهد حرمل العجمي  ٭

حمد جابر جار اهلل مرزوق  ٭
هادي حميد محمد العجمي  ٭

س����عيد  راش����د  يوس����ف   ٭
الراجحي

على الفهم الواعي ملعاني احلرية 
والوحدة الوطنية والعمل على 
جتسيدها بشكل صحيح ودون 
اخلروج عن مضمونها كقيمة 

سامية.
أنه  وأوض���ح بوخض���ور 
يلوم احلكومة على معاجلتها 
لقضية احلري���ات والتضييق 
الوقت  عليها، ولكن في نفس 
ال يبرئ التيارات السياسية في 
طريقة في تعاملها مع الوحدة 
الوطنية، الفتا إلى أن قضيتي 
احلرية والوح���دة الوطنية ال 
ميكن فصلهما مع الوضع في 
االعتب���ار أن الوحدة الوطنية 
ال تتحق���ق إال بطاعة احلاكم، 
وال ميكن أن تتحقق احلريات 
بعيدا عن إرساء قواعد الوحدة 
الوطنية، منتقدا أسلوب إدارة 
السلطتني التنفيذية والتشريعية 
لألحداث على الس���احة حيث 
ال يجس���د املفه���وم الصحيح 
للوحدة الوطنية واحلفاظ على 

احلريات.
وأشار إلى عدد من القضايا 
التي سيركز عليها التجمع في 
الفترة املقبلة عن طريق تشكيل 
رأي عام ضاغط وعلى رأس����ها 
قضية اإلصاح والتنمية، الفتا 
إل����ى أن اخلط����ة التنموية بها 
نواقص كثيرة مثل وضع محددات 
لقياس مدى جناح اخلطة ومعايير 
االجناز، ومدى التزامها باألهداف 
التي انطلقت من أجلها، باإلضافة 
إلى أهمي����ة التركيز على إعادة 

التوازن بني اإلنسان واألرض من 
خال احلد من التحرك العشوائي 
في املشاريع دون مراعاة الظروف 

البيئية.
من جانبه، أكد عضو األمانة 
العامة للتجمع الكويتي املستقل 
ولي���د الس���ريع أن األزم���ات 
املتاحقة على الساحة السياسية 
تثير تساؤال محوريا في نفوس 
اجلميع وهو الكويت إلى أين؟، 
متوقعا مزيدا من املش���كات 
واألزمات في الفترة املقبلة إذا 
لم تتحمل احلكومة مسؤولياتها 
القرار  أنها متتلك  وخصوصا 
وأدوات تنفي���ذه، موضحا أن 
حاجة املجتمع للتشريعات تزيد 
من أعباء املجلس ومسؤولياته 
جتاه خطة التنمية التي تعتبر 

مستقبل الكويت.
وأشار الس���ريع إلى غياب 
دور احلكماء الذين لعبوا دورا 
السياسية  القوي  توافقيا بني 
وأصحاب الق���رار فيما مضي، 
التش���كيك في  منتقدا ظاهرة 
النوايا التي أصبحت س���ائدة 
في الش���ارع السياسي والتي 
تواجه حترك أي تيار أو كتلة 
الع���ام، معربا عن  للصال���ح 
الوطني  العمل  أسفه لتشويه 
في الكويت من خال عدد من 
الظواهر الدخيلة على املجتمع، 
منتقدا غياب الرؤية السياسية 
املشتركة بني التيارات السياسية 
داعيا ملوقف موحد جتاه القضايا 

األساسية.

الس�ريع: غياب دور الحكم�اء الذين لعب�وا دورًا توافقي�ًا بين القوى 
السياس�ية وأصحاب القرار فيما مضى أثر س�لبًا على المش�هد السياسي


