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»السكنية« ستطرح 2659 قسيمة سكنية في مدينة جابر األحمد 
بالقطاعين N1 وN3 بمساحة 400م2 سبتمبر المقبل

االنتهاء من إعداد المخططات والتصاميم الهندسية الحديثة التي تتماشى مع طبيعة المدينة

قطع مدينة جابر األحمد

موقع مشروع مدينة جابر األحمد اإلسكاني

تفاصيل دقيقة خاصة بكل قطعة في مدينة جابر األحمد بدء العمل باملشروع وطرح 2659 قسيمة في سبتمبر مشاريع املؤسسة العامة للرعاية السكنية

وليد الستالن

حمد العنزي
أك���د مص���در مس���ؤول في 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
عزم املؤسسة طرح 2659 قسيمة 
سكنية في مدينة جابر األحمد 
وحتديدا بالقطاعني N3 ،N1 بداية 
سبتمبر املقبل مبساحة 400 متر 

مربع لكل قسيمة.
واش���ار املصدر في تصريح 
خاص ل� »األنباء« الى ان قطاع 
N1 سيشتمل على 1295 قسيمة 
بينما قطاع N3 س���يضم 1364 
قسيمة، مؤكدا الى ان القطاعني 
س���يتم طرحهم���ا وتنفيذهما 
مبناقص���ة واحدة مش���تركة، 
حيث جرى مؤخرا االنتهاء من 
اعداد املخطط���ات والتصاميم 
الهندسية احلديثة التي تتماشى 
مع طبيعة املدين���ة وذلك قبل 
طرح املش���روع على الشركات 
املنفذة متهيدا لترسية املشروع 
على أحد املقاولني من الشركات 
الرئيس���ية املعتم���دة الختيار 
الش���ركة الفائ���زة التي تتولى 

تنفيذ مراحل املشروع.
وتوق���ع املص���در ان تكون 
اجراءات التعاقد النهائية للبدء 
في تنفيذ املشروع يناير من العام 
املقبل 2010 وهو املوعد النهائي 

لتنفيذ املشروع.
وأضاف ان املؤسسة ستباشر 
بالتزامن مع هذا املوعد تنفيذ ما 
 N2 مجموعه 1430 بيتا في القطاع
الى جانب تنفيذ عدد 840 شقة، 
مؤكدا ان اجمالي عدد الوحدات 
التي تنفذها املؤسسة في مدينة 
جابر األحمد 6810 وحدات سكنية 
مبساحة 400 متر مربع، حيث مت 
توزيع عدد 1835 قسيمة بقطاعي 

املدينة من الشمال ساحل اخلليج 
العرب���ي، ومن الش���رق طريق 
الدوحة كما يحدها من اجلنوب 
طريق اجلهراء ومن الغرب مناطق 
التحريج ومحمية الطيور، مؤكدا 
ان املساحة االجمالية للمشروع 

تبلغ 1244 هكتارا.

فيها ملا تتمت���ع به من خدمات 
ومراف���ق ومخطط���ات حديثة 
وموقع متمي���ز، حيث تقع في 
اجله���ة الغربية ملدينة الكويت 
وفي شمال أمغرة حتديدا، مشيرا 
الى ان املشروع يبعد عن مدينة 
الكويت بحوال���ي 22كم ويحد 

)B، A5( في العام املاضي وهي 
القطاعات األول���ى املنجزة في 

مدينة جابر األحمد.
وأفاد املصدر بان مدينة جابر 
األحمد س���تكون م���ن املناطق 
النموذجي���ة التي تلقى اعجاب 
الكثير من املواطنني للتخصيص 

م.عبدالعزيز الكليب مستقبال نائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة احتاد املزارعني

الكليب: وصول المياه المعالجة إلى مزارع الوفرة أواخر الجاري
اجتمع وزي���ر الكه��رب���اء والماء د.بدر 
ال��ش���ريعان بمكتبه في الوزارة مع نائب 
ادارة االتحاد  رئيس وأعض���اء مجل�����س 
الك�ويتي للمزارعين ودار النقاش مع الوزير 
حول المطالبة بفتح محط���ات مياه عذبة 
جديدة في الوفرة والعبدلي التساع رقعة 
المناطق الزراعية وع���دم كفاية المحطات 
الموجودة لتأمين احتياجات االس���تهالك، 
كما ناقش مجلس اإلدارة تخفيض رس���وم 

الكهرباء للمزارعين.
وقد أبدى الوزير اس���تعداده لتبني هذا 
الموضوع وتمت المطالبة بتأجيل ردم اآلبار 

االرتوازية في الحيازات الزراعية بمنطقة 
الوفرة الى حين وصول المياه المعالجة اليها 
وكذلك أث���ار االتحاد موضوع إنارة الطرق 

الداخلية في العبدلي والوفرة.
وأوعز الوزير الى الوكيل المساعد للشؤون 
الفنية بتسهيل أمور االخوة المزارعين من 
ناحية تسديد فواتير الكهرباء على دفعات 
ميسرة، وشكر نائب رئيس وأعضاء مجلس 
ادارة االتح���اد الكويت���ي للمزارعين وزير 
الكهرباء والماء على س���عة صدره وروح 
التعاون البناءة التي أبداها تجاه حل مشاكل 

المزارعين.

وفي االط���ار ذاته التق���ى وكيل وزارة 
األشغال العامة م.عبدالعزيز الكليب نائب 
رئيس وأعضاء مجلس ادارة االتحاد الكويتي 
للمزارعين الذي طرح عليه األمور والمشاكل 
الت���ي يعاني منه���ا الم���زارع الكويتي في 
المياه  الزراعية السي��ما مس��ألة  المناطق 

المعالجة.
وافاد وكيل االش���غال العامة بأن المياه 
المعالجة ستصل الى مزارعي منطقة الوفرة 
أواخر الش���هر الجاري، واشار الى ضرورة 
ان يعمل الم���زارع على فتح أنابيب المياه 

لخروج كميات الهواء منها.

الستالن: استنفار »مساجد حولي« استعدادًا لشهر رمضان
أعل����ن مدي����ر إدارة مس����اجد حولي 
وليد الس����تالن أن االدارة تبذل قصارى 
جهدها وتستنفر جميع طاقاتها وتواصل 
استعداداتها الستقبال شهر رمضان املبارك 
الث����الث: الصيانة واإلدارية  مبراقباتها 
والثقافية، مشيرا إلى أنه مت تشكيل جلنة 
خاصة للمتابعة واإلش����راف على أوامر 
العمل اخلاصة باملساجد.وأضاف الستالن 
انه مت االجتماع مع الشركات وحثها على 
العمل على سرعة اجناز ومواصلة العمل 
لالنتهاء من جميع األعمال قبل شهر رمضان 
املبارك وذلك حرصا من اإلدارة على راحة 
املصلني، الفتا إلى أننا في اإلدارة سنقوم 
بتوفير اخليام ذات مواصفات خاصة لسد 
احتياجات بعض املساجد املتوقع ازدياد 

اعداد املصلني فيها خالل الشهر الفضيل. 
وأما فيما يتعلق باجلانب اإلداري لإلدارة 
فأوضح الس����تالن أن اإلدارة أخذت على 
عاتقها فيما يتعلق باجلانب اإلداري تنظيم 
إجازات العاملني وعمل التعاميم اخلاصة 
بشهر رمضان والعمل على حصر املساجد 
التي يوجد بها نقص في املصاحف والعمل 
على توفيرها باإلضافة إلى فرش املساجد 
التي مت االنتهاء منها، مشيرا الى ان قسم 
النظافة قام بتش����كيل عدة فرق للقيام 
بأعمال النظافة الشاملة جلميع مساجد 
احملافظ����ة حتت اش����راف ومتابعة فرق 
النظافة باالضافة الى االستعداد لتوزيع 
مواد النظافة اخلاصة على جميع املساجد 
وزيادتها خالل هذا الشهر. واشار الى ان 

املراقبة الثقافية كثفت من برامجها الثقافية 
من خالل احملاضرات والدروس واالسابيع 
واخلواطر التي سيتم توزيعها على مساجد 
احملافظة، الفتا إل����ى أن برنامج رمضان 
سيتضمن العديد من االنشطة والبرامج 
التي س����تكون جميعها حتت شعار »في 

رمضان رياض وجنان«.
وبني الستالن ان االدارة ستستضيف 
مشايخ وعلماء من خارج الكويت ومنهم 
فضيلة د.أحمد املعصراوي خالل الفترة 
من 1 رمضان إلى 8 منه ورئيس جامعة 
االزهر السابق د.أحمد عمر هاشم في الفترة 
م����ن 10 حتى 20 رمض����ان باالضافة الى 
الدروس التي س����يلقيها عدد من الدعاة 

الكويتيني.

تشكيل لجنة للمتابعة واإلشراف على أوامر العمل الخاصة بالمساجد


