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 السفارة تصدر 
التأشيرات اخلاصة 
بحملة املادة 17 

بالتنسيق مع وزراتي 
الداخلية واألوقاف

أصدرنا 1432 تأشيرة 
حج للمقيمني و385 

للبدون هذا العام

حكومة اململكة 
ال تتقاضى رسومًا 

مقابل إصدار 
تأشيرات احلج 

والعمرة

أصوات النشاز 
تختبئ خلف أسماء 

وهمية وتستغل 
وسائل التواصل 

االجتماعي إللقاء 
التهم الباطلة
على السفارة 

 وزير احلج 
السعودي أعلن

عن خطط 
مستقبلية لزيادة 
أعداد املعتمرين 

أكد خالل مؤمتر صحافي منح تأشيرات املرور للمملكة لعدة سفرات ملدة ستة أشهر من صالحية التأشيرة

السفير السعودي: استقبال طلبات العمرة أول صفر 
التي أدت إلى استشهاد عدد 
من احلجاج، وخادم احلرمني 
مهتم ش����خصيا ويتابع مع 
املسؤولني، الفتا الى أن حادث 
التدافع كان قض����اء وقدرا، 
وحزنا جميعا وتفاعل خادم 
احلرمني الشريفني مع احلدث 
وأسر الضحايا وشكلت جلان 
للتحقيق في حادثتي الرافعة 
والتدافع، الفتا الى أن اململكة 
ال تدخر جهدا لتس����هيل أداء 
احلجاج للحج، مش����يرا إلى 
أن إدارة اململكة ملوسم احلج 
وتوسعة احلرم وجهود اململكة 
واضحة للجميع والتوسعة 
السعودية تش����هد على ذلك 
واململك����ة ال تدخر جهدا وال 
ماال في ه����ذا املجال، مضيفا 
انه لم تعلن نتائج التحقيق 
حتى اآلن في حادث التدافع 
وبانتظار صدورها. وحول 
ادعاء بع����ض حملة املادة 17 
عن وجود التمييز في إصدار 
أكد أن السفارة  التأشيرات، 
وسائر سفارات اململكة ال متيز 
بني أي متقدم للحصول على 
التأشيرة من جميع اجلنسيات، 
وحملة املادة 17 ينظر إليهم 
الكويت بأنهم من ضمن  في 
املقيمني والسفارة ال متيزهم 
بالتعامل عن باقي اجلنسيات، 
والس����فارة تنظ����ر بطلبات 
البدون كما تنظر بالطلبات 
األخرى، مشددا على أن إصدار 
تأشيرة الدخول إلى اململكة هو 
حق سيادي تقرره اململكة عبر 
ممثليها عبر التعليمات املبلغة 
له����ذه املمثليات، وليس ألي 
شخص غير سعودي دخول 
أراضي اململكة دون تأشيرة، 
وأي شخص راغب باحلصول 
على التأشيرة وهو من غير 
مواطني دول مجلس التعاون 
عليه احلصول على التأشيرات، 
مستغربا من التركيز بالهجوم 
على السفارة السعودية في 
الكويت، مؤك����دا انه لن يتم 
االلتفات إل����ى هذه األصوات 
التي حتاول الضغط باعتباره 
الوسيلة األسرع باحلصول 

على التأشيرات.

الس���تقبال هذه األعداد، قال 
الفايز: إن وزير احلج صرح 
عن خطط مستقبلية لزيادة 
عدد املعتمري���ن، وعلينا أن 
ندرك بعد أن انتهى جزء من 
التوس���عة للحرم انه أصبح 
باإلمكان اس���تقبال عدد اكبر 
من املعتمري���ن، الفتا إلى أن 
الس���فارة مس���تعدة وقادرة 
وليس لديه���ا أي نقص في 
البشرية  جتهيزاتها س���واء 
التأشيرات  اآللية إلصدار  او 
التي تنطبق عليها  املطلوبة 
التسجيل  الشروط، وأبرزها 

في حمالت معتمدة.
وعن كيفية طلب التأشيرة 
وإصدارها، ق���ال الفايز: يتم 
تسجيل الراغب بأداء احلج أو 
العمرة في احلملة التي ترسل 
املعلومات إلى الشركة املتعامل 
معها ف���ي امللكة التي ترفعها 
بدورها إلى وزارة احلج التي 
ترفعها إلى وزارة اخلارجية 
ثم يأت���ي الطلب للس���فارة 
بإصدار التأشيرة وهذه الدورة 
االلكترونية تتم خالل دقائق 
معدودة، بع���د ان يتم التأكد 
م���ن مدى صالحي���ة اجلواز 
واملعلومات الشخصية، الفتا 
إلى ان تأشيرات العمرة واحلج 
متنح للمقيمني في الكويت، أما 
الزائر لها فعليه احلصول على 
التأشيرة من بلده، معلنا فتح 
املرور  عملية منح تأشيرات 
لعدة سفرات ملدة 6 أشهر من 
صالحية التأشيرة، كما سيتم 
استقبال طلبات العمرة بعد 
5 أس���ابيع اعتبارا من االول 
من صفر 1437 هجرية وحتى 

بداية رمضان.
اململكة  وع����ن معاجل����ة 
الرافع����ة والتدافع  حلادثتي 
القيادة السعودية،  واهتمام 
أكد الفايز ان خادم احلرمني 
الش����ريفني يتاب����ع متابعة 
مباش����رة ويشرف شخصيا 
على كل ما من شأنه تسهيل 
أداء العمرة واحلج، الفتا إلى 
أن خادم احلرمني تواجد في 
موقع وقوع الرافعة خالل فترة 
قصيرة من وق����وع احلادث 

التسجيل في حملة معتمدة. 
وبخصوص بعض األصوات 
التي حتدثت باإلساءة للملكة 
وس���فيرها ل���دى البالد عبر 
التواصل االجتماعي،  مواقع 
الفاي���ز: نحن نتكلم  اوضح 
عن سفارة اململكة وليس عن 
شخص السفير، ونحن على 
ثقة بأن األشقاء في الكويت 
وخاص���ة بوزارتي الداخلية 
واخلارجية ل���ن يقبلوا بأي 
إساءة توجه إلى السفارة أو 
اململكة، الفتا إلى أن أصوات 
النشاز تختبئ خلف أسماء 
التواصل  وهمية وتس���تغل 
االجتماعي إللقاء التهم الباطلة 
واالدعاءات، لكن مهما حاولوا 
اإلساءة فلن يصح إال الصحيح، 
واك���رر ان توجيه االتهامات 
سهل لكن دعمها باحلقائق أمر 
نرحب به ومن لديه دليل على 
إثبات أي جتاوز فليتقدم به 
إلى أي جهة، مضيفا: أما إذا كان 
الهجوم بغرض الهجوم فقط 
دون أدلة فانه سيحاسب عليها 
من رب العاملني وسيتم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية ضده.
وعن إع���الن وزير احلج 
الس���عودي د.بن���در حمزة 
حج���ار أن اململك���ة بص���دد 
زيادة عدد املعمرين مستقبال، 
السفارة  وعن مدى استعداد 

أيضا.
وردا على سؤال حول االدعاء 
البع���ض بتحصيل  من قبل 
السفارة لرسوم تأشيرة احلج 
والعمرة، قال الفايز: حكومة 
اململكة ومنذ التأسيس في عهد 
املغفور ل���ه امللك عبدالعزيز 
آل سعود ال تتقاضى رسوما 
مقابل إصدار تأشيرات احلج 
والعم���رة، ولكننا نعاني من 
بعض املكاتب التي تس���تغل 
وتطلب من الراغبني في أداء 
احلج والعمرة وتوهمهم بأن 
الس���فارة تتقاضى رس���وما 
مقابل التأش���يرة، وهذا عار 
عن الصحة، أما فيما يتعلق 
باالتهام���ات فتعودنا عليها 
ومن لديه دليل يقدمه ملباحث 
الهجرة أو السفارة أو لوزارة 
األوقاف أو الداخلية، مؤكدا أن 
إطالق االتهامات بحق السفارة 
القذف  فهو يدخ���ل ضم���ن 
والتشهير الذي يتناقض مع 
القوانني املطبقة في الكويت 
الشقيقة، الفتا إلى أن السفارة 
الحظت أن هناك أفرادا حصلوا 
عل���ى أكثر من 30 تأش���يرة 
عمرة في سنة واحدة وتبني 
أنهم لم يقوموا بأداء العمرة 
واستغلوها ألغراض أخرى، 
وبالتالي مت االش���تراط على 
كل من يؤدي العمر او احلج 

الس���فارة واجلهات  مت بني 
الكويتية املعنية مثل وزارتي 
الداخلية واألوقاف وقد متت 

األمور بكل سهولة ويسر.
وتابع: وفي كل عام نراجع 
ما قمن���ا باجن���ازه من عمل 
ولم نصادف أي معوقات أو 
صعوبات، الفتا إلى وجود قلة 
قليلة قد حصلوا على تأشيرات 
م���رور عبر أراض���ي اململكة 
لكن مت اس���تخدام التأشيرة 
للمش���اركة في موسم احلج 
وهؤالء يعتب���رون مخالفني 
شرعيا وقانونيا، ويتم التعامل 
معهم من قبل اجلهات املختصة 
بتطبيق القانون عليهم. وعن 
تأخير إصدار تأشيرات لبعض 
حملة امل���ادة 17، أش���ار إلى 
وجود عقبة تقنية في إدخال 
بيانات اجلوازات اخلاصة بغير 
محددي اجلنسية واملسجلني 
في حمالت احلج ومت التعامل 
معها وعملنا في نهاية األسبوع 
الذي سبق يوم عرفة، وأجنزنا 
الت���ي قدمتها  كل اجلوازات 
أداء  احلمالت ومتكن���وا من 
الفريضة بكل سهولة ويسر، 
مبينا أن عدد تأشيرات احلج 
التي أصدرت للمقيمني وصل 
1432تأش���يرة، كما مت إصدار 
أكثر من 5 آالف تأشيرة عمرة 
للبدون و385 تأشيرة حج لهم 

هالة عمران 

أكد سفير اململكة العربية 
الكويت  ل���دى  الس���عودية 
د.عبدالعزي���ز الفايز انه مع 
انتهاء موسمي احلج العمرة 
استطاعت السفارة االنتهاء 
من إصدار التأشيرات للحجاج 
واملعتمرين الذين ذهبوا إلى 
احل���ج هذا الع���ام، مبينا ان 
الكويت  اململكة في  س���فارة 
وبتوجيهات من خادم احلرمني 
امللك سلمان بن  الش���ريفني 
عبدالعزيز وصاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن نايف 
ولي العهد النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية 
وصاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن س���لمان ولي ولي 
الثاني لرئيس  النائب  العهد 
الدف���اع  ال���وزراء ووزي���ر 
وتوجيهات وزير اخلارجية 
عادل اجلبير قامت السفارة 
بإصدار تأشيرات العمرة لكل 
املقيمني في الكويت الراغبني 
بأداء املناسك، بعد التسجيل 
في احلم���الت املعتمدة لدى 
وزارة األوق���اف والش���ؤون 
الكويتية، وكذلك  اإلسالمية 
احل���ال بالنس���بة للحجاج 
املقيم���ني ف���ي الكوي���ت من 
اجلنسيات املختلفة والذين 
يتم تس���جيلهم في احلمالت 

املعتمدة.
وأض���اف الفاي���ز خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقده 
أم���س لإلعالن ع���ن جهود 
التي قدمتها خالل  السفارة 
موسم احلج، ان موسم احلج 
املعايير،  ب���كل  كان ناجحا 
مش���يرا ال���ى أن الس���فارة 
التي  التجهي���زات  وبفضل 
وفرتها احلكومة السعودية 
الرش���يدة قام���ت بإصدار 
التأشيرات في أوقات قياسية، 
مبينا انه مت العمل حتى قبل 
يوم عرفة بيومني أو ثالثة، 
حيث كانت السفارة مستنفرة 
إلصدار التأشيرات اخلاصة 
بحملة املادة 17، مشيرا إلى 
الذي  التنس���يق والتعاون 

د. عبدالعزيز الفايز خالل املؤمتر الصحافي سفير اململكة العربية السعودية لدى الكويت د. عبدالعزيز الفايز متحدثا

»البنية التحتية« لـ »جنوب املطالع« 
من »املناقصات« إلى »السكنية«

الهاجري: سنقدم كتابًا إلى مكافحة 
الفساد بشأن مدعي اإلعاقة قريباً

عادل الشنان

أكد مصدر مطلع في املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
ان قطاع العقود يعكف حاليا على دراسة وتسعير عقد 
البني���ة التحتية ملدينة جنوب املطالع الس���كنية بعد 
استيفاء ردود جلنة املناقصات املركزية بشأنه وإعادته 
الى املؤسسة السكنية، مؤكدا ان تعليمات صدرت عن 
وزير الدولة لشؤون االسكان ياسر ابل بتعجيل إجراءات 
اجناز عقد البنية التحتية ملدينة املطالع السكنية من خالل 
املتابعة بشكل مكثف مع اجلهات احلكومية ذات الصلة 
بدراسة العقد ومراجعته وتدقيقه وحتديد االشتراطات 
الالزمة من مختلف اجلوانب الفنية واإلدارية والقانونية 
واملالية والتنظيمية. وأش���ار املص���در في تصريح ل� 
»األنباء« الى ان اجتماع جلنة اخلدمات في مجلس الوزراء 
األخير والذي ضم عددا من قيادي املؤسسة السكنية الى 
جانب الوزير ابل ناقش بشكل جاد إمكانية اجناز عدد 
من املش���اريع اخلدمية ملدينة جنوب املطالع بالتوازي 
مع مدة اجناز البني���ة التحتية في حال حتديدها وفق 
جدول زمني محدد، ومت االتفاق على دراس���ة املوضوع 
بالتع���اون مع اجلهات احلكومي���ة االخرى مثل وزارة 
الكهرباء ووزارة االشغال العامة وبلدية الكويت وتلخيص 
الفكرة في تقرير يشمل إمكانيات كل جهة على حدة من 
خالل نقاط محددة للتنفيذ واالجناز ووفق موعد زمني 
متناس���ب مع مسار الشركات املنفذة للمشروع خاصة 
ان املشروع حتت إشراف شركات عاملية مثل املستشار 
االستراتيجي ماكنزي واملصمم العاملي بارسون باالضافة 
الى العمل على اختيار مدير مشروع عاملي ومقاول بنية 
حتتية ومقاولني عامليني ايضا. وش���دد املصدر على ان 
مش���روع مدينة جنوب املطالع السكني يعتبر من اهم 
املشاريع التي توليها احلكومة جل اهتمامها نظرا لضخامة 
املشروع وموقعه وما سيحويه من مفهوم جديد للبالد 
في نظام بناء املدن االسكانية والذي يعتبر نقلة نوعية 
سكنية حضرية س���تحدث تطورا على مستوى جميع 

اخلدمات االسكانية.

عادل الشنان 

أعلن الناطق الرسمي حلملة »متى نسكن« مشعان الهاجري 
ان أعضاء احلملة اتفقوا على العمل جلمع تصاريح مسؤولي 
الدولة والوزراء الرسمية بشأن وجود أعداد كبيرة من مدعي 
اإلعاقة مسجلني رسميا في الهيئة العامة لذوي االحتياجات 
اخلاصة ومن ثم التقدم بكتاب رس����مي ال����ى هيئة العامة 
ملكافحة الفس����اد ضد وزير الشؤون ووزير الصحة ومدير 
الهيئة لذوي االحتياجات اخلاصة بسبب الضرر الواقع على 
طوابير انتظار »السكنية« للحصول على الرعاية ملا تقدمه 
بطاقة اإلعاقة من مميزات في تخطي عدد سنوات االنتظار 
ما بني العامني واالعوام اخلمسة حسب تصنيف نوع اإلعاقة 
)خفيفة - متوسطة - شديدة(، مؤكدا ان العمل جار على 
ترتيب مذكرة إيضاحية بتواريخ تصاريح املسؤولني ومقابلتها 

بعدم وجود اي حترك جاد اجتاهها.

اعلن����ت املؤسس����ة العامة 
للرعاية السكنية بأنها ستقوم 
بتوزيع القسائم احلكومية في 
 N9 مش����روع جنوب املطالع
الدفعة احلادية عش����رة والتي 
تش����تمل عل����ى 337 قس����يمة 
مبس����احة 400م2، للمخصص 
لهم حتى تاري����خ: 2003/5/12 
وذلك وفق����ا للمواعيد التالية 
يوم الثالثاء واالحد 13/ 2015/10 
� 2015/10/18 توزي����ع بطاقات 
القرعة، ي����وم االثنني 19/ 10/ 
2015، توزيع بطاقات االحتياط، 
يوم االربعاء 21/ 10/ 2015 إلجراء 

عملية القرعة.
املواطنني  وفيم���ا يل���ي اس���ماء 

املخصصة لهم القسائم:
فاهد عبداهلل سعد املطيري  ٭

مشعل مرزوق صلبوخ احلسيني  ٭
يعقوب صادق حاجي معرفي  ٭
نواف خالد عبداهلل الصقعبي  ٭

جاسم محمد حسن هاشم  ٭
عبدالرزاق لطيف زغيالن الضفيري  ٭

بدر جالب محمد نواف العنزي  ٭
منصور عتيبق ناصر الرشيدي  ٭

محمد مهنا عطوان العنزي  ٭
محمد معيوف عودة السعيدي  ٭
محمد صالح مرزوق الرشيدي  ٭
صالح فالح منصور الظفيري  ٭

مساعد مبارك مليحان الصليلي  ٭
فواز جاسم فهد السهلي  ٭

مس���مار  الهيل���م  عبدالرحم���ن   ٭
الظفيري

نايف بركات ناهس الرشيدي  ٭
ضاري سليمان حمد بورسلي  ٭

مش���عل ع���واد حرب���ي احلي���ص   ٭
الفضلي

محمد فراج مطلق املطيري  ٭
جابر ليلى سعد السعيدي  ٭

ماجد شامان صبر الشمري  ٭
عبداهلل مبارك عبداهلل النوبي  ٭

ناصر مياح خشمان احلربي  ٭
مشعل حسن نغيمش العنزي  ٭

سلطان غامن محمد الزعبي  ٭
يوسف هالل متلع الديحاني  ٭

نواف سعود قضاب املطوطح  ٭
عبداهلل غصاب شداد شارع  ٭
احمد حييان سالم العازمي  ٭

محارب محمد مفرح السبيعي  ٭
عبداهلل غلوم حسني محمد الكندري  ٭

بدر فراج دخيل الشمري  ٭
محمد مزيد رشيد رشيد  ٭

فارس بطاح سفاح الضفيري  ٭
مشعل عبيد حمود املطيري  ٭
فيصل دويح فالح العجمي  ٭

عبداهلل صغير راشد العجمي  ٭
فيصل سعود شالش احلجرف  ٭

فيصل جياد ثامر الشمري  ٭
فالح محم���د عبدالعزي���ز مرزوق   ٭

الهاجري
فواز حامد مرزوق الفضلي  ٭

احمد عبدالوهاب احمد املطوع  ٭
محمد هادي حمدان احلريجي  ٭

علي احمد شهاب الطليحي  ٭
حمد تركي سالم محمد الرويلى  ٭

عوض عبداهلل مبارك العراده  ٭
نايف مريخان عوض شالش  ٭

عبداحملس���ن فه���د عبداحملس���ن   ٭
املتروك

محمد عادل عبدالكرمي النبهان  ٭
حمد عايض حمود الرشيدي  ٭

علي
مبارك صالح على املطيري  ٭
مشعل على طبيخ الطبيخ  ٭
باسم حمود كامل العنزي  ٭

يوسف عويد عباس العنزي  ٭
عبدالرضا علي غلوم جاولي  ٭

حمود مبارك فهد العجمي  ٭
احمد حسن جزاع الشمري  ٭
بدر عوض لزام الرشيدي  ٭

فالح فهد محمد احبيط  ٭
مشعل زيد عايض العتيبي  ٭

علي عبدالسالم مجيد الغريب  ٭
احيال غافل شفلح جازع  ٭

هزاع دخيل عبداهلل الزماي  ٭
محمد عدنان صالح بوحمد  ٭

محمد عايد فياض محمد العنزي  ٭
ماجد جابر محمد السعيدي  ٭

احمد عبداهلل محمد   ٭
احمد سليمان هديبان الرشيدى  ٭

نايف هذال محمد الهاجري  ٭
حمد نايل مصارع العنزي  ٭

مشعل عبدالكرمي سطام العنزي  ٭
ليلي عيسي ليلي املطيري  ٭

خالد سلمان عبداهلل املرزوق  ٭
فيصل جرمان مشوط جرمان  ٭

عبداهلل عبيد جحيش العازمي  ٭
زايد محسن ناصر املطيري  ٭
بدر رمضان جابر الشمري  ٭

عبداهلل محمد متعب املطيري  ٭
خالد محمد الفي املطيري  ٭
حمد خالد حمد الدوسري  ٭

عايد فرج جدعان الشمري  ٭
عبداهلل مفلح ضحوي الصليلي  ٭

عبدالوهاب عبداملناف محمد رفيع   ٭
معرفي

مشاري احمد غامن مال اهلل  ٭
منصور محمد مبخوت الدوسري  ٭

هادي عواد عوض جمعان  ٭
حماد هزاع غامن الشمري  ٭

عبداهلل ونس عنوز العنزي  ٭
مبارك هادي عبداهلل احلسيني  ٭

محمد سعود يتيم العنزي  ٭
عبدالكرمي محمود عواد العنزي  ٭

ماجد عبيد معدي الزعبوط  ٭
مش���عل عبدالوه���اب عبدالرزاق   ٭

العبدالسالم
يوسف زريف عياد الرشيدي  ٭

عبدالعزيز شعيب جاسم املطيري  ٭
عبداحملس���ن عيس���ي عبداحملسن   ٭

العباسي
م���رزوق  عش���وى  عبدالعزي���ز   ٭

الضفيري

نواف عبداحملسن طعمه اخلالدى  ٭
محمد عبداهلل فرحان النومي  ٭

حمد حمود فهيد املطيرى  ٭
عل���ي عبداحلمي���د م���ال عابدي���ن   ٭

الشاعر
فيصل احلميدي صالح الشالحي  ٭

احمد خضير بداح الصليلي  ٭
نايف حنس شباب الديحانى  ٭

عبدالرحمن فايد فواد الرشيدي  ٭
احمد فالح براك شوحان  ٭

احمد محمد مرزوق الرشيدى  ٭
عبدالعزيز عبداهلل حسني   ٭

عبداهلل حزام مزيد العصيمى  ٭
احمد خلف عيد املسحلك  ٭
سعود خلف قمدان دريع  ٭

سالم عبيد جعفر الهاجري  ٭
عادل غازي نومان احلربي  ٭

على عوض عبيد محمد املطيري  ٭
محمد احمد عبداهلل العنزي  ٭

زيد مطلق جاسم املطيرى  ٭
مشارى بدر ناصر الزايد  ٭

علي حسن مصطفي حسن صادق  ٭
مساعد داخل حمد العجمى  ٭
بشير مزبان راجى شامان  ٭

عيسى ياسني عبدالرزاق الشمري  ٭
منصور بندر منصور املطيري  ٭
عبداهلل برجس ضاري محمد  ٭

بدر صغير صامل اخلالدى  ٭
ناصر على مطلق العدوانى  ٭

حس���ني صال���ح عب���داهلل جوهر   ٭
حيات

محسن نايف زيدان املطيري  ٭
منصور على حسن الفهد  ٭

عبالن فليح شجاع احلربي  ٭
محمد خالد مخلد الديحانى  ٭

ماهر نواف مناور جابر  ٭
نايف فراج فهد املطيري  ٭
الفى فهد حسني املطيري  ٭

فيصل محمد على العدوانى  ٭
عبداهلل سالم عبداهلل احلريدى  ٭

انس حسن محمد الصميط  ٭
فهد محمد غامن احلساوى  ٭

سعود نهار عبداهلل املتلقم  ٭
عبداهلل قريان بطيحان املطيرى  ٭

محمد مراجى رباح العنزى  ٭
ناصر مبارك مذكر القوبع  ٭

فيصل بدر عوده الشايجي  ٭
ضاحي حسني الضاحي العنزي  ٭

بندر فالح ناصر حمد  ٭
محمد هويران سمير الصليلي  ٭

ناصر داود يوسف الشمرى  ٭
نواف شطيط عبيد احلربى  ٭

محمد عوده حمد البناقي  ٭
عادل الفى طريخم الشمري  ٭
حميد احمد عبداهلل العنزى  ٭

محمد عبد الصمد حسني البلوشى  ٭
عيسى على ابراهيم البشر  ٭

منصور معلث صنهات الصليلي  ٭
احمد عبداهلل علي حسني  ٭

مرثد عبداهلل خالد موسى الزويد  ٭
مها خلف بشير مطر مرزوق  ٭
غامن جاسم محمد احلنجرى  ٭

فيصل مسرح منوخ   ٭
عثمان محمد عصمان الشمري  ٭

هادي محمد مناحى املطيري  ٭
عبداهلل حنس شباب رفاعى  ٭

عبداهلل محمد عبداهلل الهوالن  ٭
حجرف نايف حجرف الهرشاني  ٭
حبيب مبارك حبيب السليماني  ٭

على سهيل عبداهلل جابر املطيري  ٭
عبدالعزيز مبارك طرجم الودهان  ٭

عايض عايض فالح ادبيس  ٭
احمد جمال عبدالكرمي شموه  ٭
عايض محمد عوض العجمي  ٭

وليد على حسني رمضان جمعة  ٭
مبارك جاسم محمد املطيران  ٭
شهاب احمد شهاب الطليحي  ٭

علي يعقوب موسى ماتقي  ٭
تركي عبيد عوض الشبلي  ٭

شمش���ول  ك���رمي  عبداحلمي���د   ٭
النومسي

علي نهير ناهس املطيري  ٭
فهد محمد علي ابااخليل  ٭

نافع رشيد راشد املطيري  ٭
فيصل عامر محمد   ٭

جاسم محمد دويري العنزي  ٭
مشاري عبداهلل حبيب البدر  ٭

مزيد ثامر مزيد الدعمي  ٭
ضاري س���عود عبدالعزيز صالح   ٭

احلالوة
حسني مشعل علي املطيري  ٭
احمد فراج مطلق املطيري  ٭

عبداحملس���ن عب���داهلل خضي���ر   ٭
العبداهلل

علي حسني علي االنصاري  ٭
مساعد مبارك بنيه العرف  ٭

محمد صخي مدعج الديحاني  ٭
فيصل ابراهيم عبدالرحمن ابو حيمد  ٭
اسامة سرور سالم سرور العامر  ٭

محمد حزام القفيلي املطيري  ٭
رائد عبداهلل حسني الروغاني  ٭

احمد عبدالسيد محمد علي  ٭
غازي حجر رفاعي املطيري  ٭

غازي ذياب غامن الشمري  ٭
عامر مبارك سالم الوليد  ٭
محمد متعب واصل جزاء  ٭

فهد ضويحي مطلق املطيري  ٭
احمد عباس سيد مسلم مصطفى  ٭

فهد سعود رباح العنزي  ٭
خالد عبيد شديد املطيري  ٭

محمد احلميدي مجعد سعيد  ٭
ناجي بدر سماوي الضفيري  ٭
سعود عوض فاضل العنزي  ٭

مساعد مبارك فالح ردنان  ٭
محمد نهار خابور العنزي  ٭
حمد مطلق حمود العنزي  ٭

سالم صالح مبارك العجمي  ٭
سالم محسن محمد العجمي  ٭

محمد عبدالعزيز محمد الرويشد  ٭
حميدي محمد فالح الرشيدي  ٭

بدر ضاحي محمد الهاجري  ٭
عبدالكرمي ضاحي شنيف ساير  ٭

باتل عبدالرزاق فهد الرشيدي  ٭
جراح فارس محمد املطيران  ٭

مشعل خالد نايف اجلنفاويى  ٭
عبدالعزيز عيس���ي صحاف محمد   ٭

عبداحملسن فهد حماد الشمري  ٭
نواف ديحان قصاب العازمي  ٭

ثامر فؤاد محمد االنصاري  ٭
احم���د عبدالرس���ول غل���وم رضا   ٭

عوض
حسني عبد علي ناصر االبراهيم  ٭

خالد دينار جمعان سلمان  ٭
حسن ناصر روضان اخلالدي  ٭

جاسم محمد صالح علي اجلاسم  ٭
عبداللطيف رمضان منيف العنزي  ٭

عادل على منسي الدملاني  ٭
طالل عبدالكرمي جراح الشمري  ٭

محمد ضاوي عوض املطيري  ٭
محسن محماس محسن املطيري  ٭
سيد علي محمد سيد علي حمزه  ٭

انور سامي نوري الفضل  ٭
فيصل محمد عبدالرحمن ابراهيم  ٭

سعود محمد سعد عبداهلل  ٭
جمال نافل عوض احلربي  ٭

خالد ساير فويزان املطيرى  ٭
جراح مسلم سالم الرشيدي  ٭
عبدالرحمن خليف غنيم فهد  ٭

سعود سعد قحموم احلجرف  ٭
عمر ناصر سعد الرشيدي  ٭

حمد وليد عبيد سعيد  ٭
حمزه احمد حمزه احلمر  ٭

نواف رشم دهش الشمري  ٭
عمر عقيل شارع الظفيري  ٭
حمود مزيد فالح الظفيري  ٭

عبداهلل عايش محمد احلمد  ٭
حميد هليل علي املهندي  ٭

عبداهلل ناصر محمد اجلفيره  ٭
محمد جايز شجاع الديحانى  ٭

ميثم شعبان حسني احمد  ٭
فوزى عبداملجيد حمد السني  ٭
حمد ماضى راضى الشمرى  ٭
مساعد هليل نهار العنزي  ٭

طالل مناحي علي الفراع  ٭
 ٭ راشد عقيلي سعوي البذالي
غازي نياف جزاع الديحاني  ٭

ف���اروق عبدالرحم���ن عبدالغفور   ٭
العوضى

مبارك جمعان مبارك الظفيري  ٭
حسني بدر عبداهلل ذياب  ٭

طالل تركى مبارك الرويعى  ٭
سالمه عايد ضاوي سلمان  ٭

محمد جمعان مبارك الظفيري  ٭
مشاري يعقوب يوسف القبندي  ٭

منر علي دغش املطيرى  ٭
سعد مرضي تركي الشمري  ٭

محمد عبدال���رزاق عبداهلل محمد   ٭
املنصورى

سعود عبدالعزيز احمد املذن  ٭
هانى ابراهيم جوهر سالم  ٭

يوسف البس فارع املطيري  ٭
سالم سعود عياد الرشيدي  ٭
مشعل فرحان نهار العنزي  ٭
مناحي حزام معزي نعيس  ٭
فاضل زيد مناحى املطيري  ٭

سامى يوسف حسن الشطي  ٭
جابر مرجي دليل الصليلي  ٭

بندر خلف جزا احلربي  ٭
علي فوزي علي صالح  ٭

سلطان محمد فاضل العنزي  ٭
عيسي صبيح مريف احلريجي  ٭

يوسف مفلح خصيوي العتيبي  ٭
بدر ناصر مسفر الزعبي  ٭

حم���د عب���داهلل محم���د احلص���م   ٭
الرشيدي

محس���ن مب���ارك مصب���ح راضى   ٭
العنزي

مجبل عبدالعزيز مجبل الرشيدى  ٭
مشاري منصور طالع العنزي  ٭

محمد فرج سلطان العنزي  ٭
يوسف هالل ساجر على  ٭

عبداهلل ناصر مناحي العجمي  ٭
عبداملانع ماجد محسن العجمي  ٭

هزاع هالل فراج السعيدي  ٭
نواف صالح غازي الشمري  ٭

عامر مناع عيد ساير  ٭
خالد محمد جنر املطيري  ٭

محمد عويض مناحى العجمى  ٭
محمد عبداهلل سالم الوليد  ٭

مرزوق عايض رزيق العتيبي  ٭
عبدالعزيز يعقوب البابطني   ٭
عبداهلل خلف فالح العنزي  ٭

محمد متعب صاوي الشمري  ٭
شالش مبارك شالش احلجرف  ٭

مشارى منصور محمد الدوسرى  ٭
مشاري مشبب محسن املطيري  ٭

خالد سعود سعد احلربى  ٭
عبدالعزي���ز خال���د عبدالعزي���ز   ٭

البخيت
سالم عويد معاشي السعيدي  ٭
سعود مهيل سلطان العنزى  ٭

مشعل عبداهلل راشد العجمي  ٭
بدر حمد محمد املطيري  ٭

امين احمد محمد بوقريص  ٭
ميثم سلطان سالم الفضلي  ٭
حمد عايد سوعان العنزي  ٭

مبارك عبدالعزيز مبارك الدوسري  ٭
محم���د  عبدالرحم���ن  منص���ور   ٭

العتيبي
فالح عبداهلل صباح املطيرى  ٭

محمد ناصر عبداملانع العجمي  ٭
احمد فهاد هندي فهد  ٭

حمد سالم محمد الدوسري  ٭
مبارك محمد حرفان الهاجري  ٭

خالد جنم عبداهلل املطيري  ٭
مشعل عوده بداح البزيع  ٭
حمود فهد حمود املطيري  ٭

طالب عبداهلل عبدالعزيز الشمري  ٭
تركى حسني فنيسان ضاحى  ٭
فيصل عابر صالح الشمري  ٭

يوسف محمد مطلق احمليش  ٭
عيسى ملفى عبداهلل الفى  ٭

صنيتان طالع صنيتان املطيري  ٭
غنام خلف غنام خليف شنوف  ٭

علي عبداهلل علي املزيدي  ٭
علي عبدالرحمن مطلق اخلالدي  ٭

فيصل شالش تريحيب الديحاني  ٭
عبداهلل زاكى مسدح العنزى  ٭

يعقوب يوسف سكران الظفيرى  ٭
بسام على عمران العمران  ٭

سعود نايف سعود احلجرف  ٭
احمد محمد سعدون املطيري       ٭

أسماء 337 مواطناً خصصت لهم قسائم في »جنوب املطالع«

»السكنية« غير ملزمة باحملافظة على أشجار أرض 
هيئة الزراعة لـ 600 وحدة سكنية تقريباً

عادل الشنان 

تأكيدا ملا نشرته »األنباء« في عدد سابق لها 
بشأن التنسيق الجتماع يضم الهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية واملؤسسة العامة 

للرعاية السكنية ووزارة املالية وبلدية الكويت 
بشأن األرض احملاذية ملشروع غرب عبداهلل 

املبارك والتي تتسع ألكثر من 600 وحدة سكنية 
عقد ممثلو اجلهات السابقة الذكر اجتماعهم 

صباح أمس، حيث أيد ممثل وزارة املالية وجهة 
نظر »الرعاية السكنية« بشأن فسخ عقد الشركة 

املعنية بالتحريج في األرض محل النقاش ألنه 
يوفر على املال العام باملقارنة مبا يتم إنفاقه 

على بدل اإليجار وتعهد الهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية بعدم إلزام املؤسسة العامة 

العامة للرعاية السكنية باحملافظة على األشجار 
في األرض املتنازل عنها، حيث ان القانون 
صريح بهذا الشأن وينص على ان تتسلم 

الرعاية السكنية األراضي من اجلهات احلكومية 
املتنازلة عنها ملصلحة الرعاية السكنية دون أي 
معوقات تذكر وانتهى االجتماع بالتوصية على 

توجيه كتاب من الزراعة للبلدية.


