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)أسامة البطراوي(.. ويطلع على ماكيت ألحد املشروعاتالشيخ أحمد الفهد والوزير د.بدر الشريعان وم.طالل القحطاني في جولة باملعرضالشيخ أحمد الفهد وم.طالل القحطاني يتشاركان في قطع كيكة االحتفال بافتتاح املعرض

حمد العنزي
أك����د نائب رئي����س مجلس 
الوزراء للش����ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد أن »السكنية« 
ماضية في تنفيذ مش����اريعها 
القادمة  االسكانية في املرحلة 
التي ستكون مرحلة بناء وإعمار 
من خ����ال إطار التنمية العامة 
للدولة خاصة ان قيمة املشاريع 

ستصل الى 18 مليار دينار.
افتتاح  ف����ي  الفهد  واضاف 
املع����رض االس����كاني أنه حان 
الوقت لسير مسيرة التعاقدات 
احلكومية وسبل القطاع اخلاص 
بخطة التنمية بشتى مجاالتها 
حتى نستطيع ان نخطو اخلطوة 
األولى بثبات نحو تفاؤل شعبي 
وحكوم����ي وعودة الكويت الى 

ريادتها بشكلها السليم.
واش����ار الفه����د ال����ى انن����ا 
حريصون عل����ى ان يكون عام 
2010 )عام املشاريع( وحريصون 
جدا ان نوقع أهم املشاريع التي 
كانت دائما حلما وكانت اخبارها 
منتشرة في الدولة، مؤكدا أننا 
سنعمل على ضمان هذه املشاريع 
واستكمال مشاريعنا االسكانية 
اخلاصة مبدينة الشيخ صباح 
ومدينة الشيخ جابر والشيخ 
املناطق األخرى  سعد وبعض 
الفهد  العام، وكشف  خال هذا 

ان »السكنية« س����تقوم خال 
السنة املالية احلالية مبشاريع 
مبا يع����ادل 600 مليون دينار 
اكبر  للرعاية السكنية لتوفير 
عدد م����ن الوحدات للمواطنني، 
مشيرا الى أننا سندرج للقطاع 
اخلاص دورة، لذلك س����يكون 
في هذا العام انشاء اول شركة 
للقطاع اخلاص تهتم بالرعاية 
السكنية وذلك من خال الشركة 
املساهمة لبناء املنازل منخفضة 
التكاليف وإن ش����اء اهلل تكون 

هذه هي اخلطوة األولى.
وأكد الفهد ان احلكومة ستقوم 
بالتنسيق مع مجلس األمة في 
بناء مدينتي املطاع واخليران 
من قبل القطاع اخلاص ونتمنى 
ان ترى هاتان الشركتان النور 
في اسرع وقت. ولفت الفهد الى 
التي  انه من ضمن املش����اريع 
نحرص على توقيعها خال العام 
2010 جسر الشيخ جابر وميناء 
بوبيان والطرق السريعة املعلقة 
ونحرص على ان نطرح ونوقع 
خال 2010 انشاء 8 مستشفيات 
جديدة واعطاء القطاع اخلاص 
التأمني الصحي كأول ش����ركة 
أهلية وحريصون على ان تكون 

2010 سنة املشاريع.
وفيما يخص االستجوابات 
ومشكلة قناة السور أكد الفهد 
ان احلكومة لن ترضى بأي شيء 
مي����س الذوق الع����ام والوحدة 

يجب ان نحاف����ظ عليه، الفتا 
الى ان هذا النوع من الثقافات 
مرفوض في وطننا ويجب علينا 
جميعا ان نتعامل معه حتى ال 
نعمل على انشقاق وحدة املجتمع 
الكويتي، وثانيا حتى ال نعطي 
مجاال ألحد ان يشعل نار الفتنة 
واعتقد ان هذا من بابنا الشرعي 
ومبادئنا الشرعية والدستورية 
التي توجب علينا العمل في هذا 
اجلانب. ومتنى الفهد ان تتخذ 
اجراءات وتدابير كما نص عليها 
قرار مجل����س الوزراء لوأد هذا 
النوع من الفنت واالنشقاق حتى 
نستطيع ان نصل الى املرحلة 
التي نبحث عنها جميعا، مؤكدا 
ان هناك من يضع لنا العراقيل، 
مش����يرا الى ان الكل يبحث عن 
التنمي����ة وعن اع����ادة الريادة 
الكوي����ت ولكن وكأن  وتطور 
هناك دائما معضلة وس����نعمل 
على ايقافها. وبّش����ر الفهد اهل 
الكوي����ت بأنه ل����و كانت هناك 
مئات املعضات فإن مشاريعنا 
س����تقام وخططنا س����نتعامل 
معها حتى يقرها مجلس األمة 
وستكون 2010 سنة املشاريع 
وس����يتم االعان عنها بالتزام 
كامل وس����تعمل احلكومة على 
تطبيقها عام 2010 حتى تكون 
سنة خير وبداية انطاقة التنمية 

الكويتية.
وفيما يخص تعامل احلكومة 

القانونية والدستورية والرادعة 
بالنسبة لهذا النوع من السلوك 
املرفوض في دولتنا الكويت التي 
كان لها س����لوكها اجلميل الذي 

الوطنية، مشيرا الى ان مجلس 
الوزراء قد اتخذ قرارات رادعة 
في هذا اجلانب ويسعى املجلس 
الى االستمرار في هذه االجراءات 

اليوم مع جلسة القروض اشار 
الفه����د ال����ى انه متوج����ه اآلن 
ملجلس األمة ملناقش����ة خطط 
التنمية وبرنامج عمل احلكومة 
اما الق����روض فاحلكومة ثابتة 
في موقفها ف����ي اطار صندوق 
املعس����رين ول����ن نتعامل مع 
هذا املوضوع اال من خاله مع 
احترامن����ا لباقي اآلراء األخرى 
في مجلس األمة والتي نتعامل 
الدس����تورية  ب����األدوات  معها 
والقانونية واآلليات املستخدمة 

داخل املجلس. 
وح����ول اس����تمرار اللغ����ة 
التصعيدي����ة م����ن قبل بعض 
النواب وهل تنذر مبوجة جديدة 
من االس����تجوابات، قال الفهد: 
االستجواب ليس مرتبطا مبوسم 
فهو حق دستوري متى ما دعت 
اليه احلاجة فمن حق اي عضو 
ان يفّعل هذه املادة، وبعد جتربة 
االس����تجوابات االربع يجب اال 
نخشى االستجواب ونتعامل في 
آلياته ونتقبل نتائجه مهما كانت 
ولك����ن امتنى ان تكون املرحلة 
السابقة نوعا من االحتقان مت 
اغفاله وطيه وامتنى ان تكون 
ردود االفعال التي يحاول البعض 
ان يستغلها النتائج ويعمل على 
ش����ق وحدة الص����ف وجتريح 
اآلخري����ن ان نتجاوزها حتى 
نستطيع ان نعمل في مسيرة 

تنمية الكويت.

الفهد: 2010 عام البناء واإلعمار بمشاريع تصل قيمتها إلى 18 مليار دينار
افتتح المعرض اإلسكاني وكشف عن مشاريع للرعاية السكنية بقيمة 600 مليون دينار لتوفير أكبر عدد من الوحدات للمواطنين

»السكنية«: استدعاء 196 مواطنًا خّصصت ّلهم قسائم في قطاع C بمدينة صباح األحمد
هذا ويعتبر مشروع مدينة صباح االحمد من اولى املدن املتكاملة 
)املكتفية ذاتيا( التي تقوم على تنفيذها املؤسس���ة، وتبلغ مس���احة 
املدينة 3500 هكتار، وتقع على طريق ميناء عبداهلل � الوفرة، وتبعد 
65 ك���م من مدينة الكويت، ويحيط باملدينة طريق دائري بعرض 70 
مترا، كما يحيط باملشروع حزام شجري كثيف بعرض 100 متر عازل 
حلماية املدينة من اآلثار البيئية السلبية. وتشتمل املدينة على عدة 
مكونات، حيث انها حتتوي على 5 ضواحي س���كنية للسكن اخلاص 
تش���مل 9574 وحدة سكنية )2201 بيت + 7373 قسيمة( مساحة كل 

منها 600 متر مربع،.
وفيما يلي اسماء املواطنني املدعوين:

صباحا في املواعيد املبينة أعاه، مصطحبني معهم البطاقات املدنية 
وقرار التخصيص وذلك لتس���لم بطاقة القرع���ة خال أوقات الدوام 
الرس���مي. علما ان من يتخلف عن تس���لم بطاقة القرعة اخلاصة به 
خال االيام احملددة بهذا االعان فإن املؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه 
وادخال االس���ماء التي تليه في التخصيص، ولن يدرج في الدفعات 

املقبلة اال بعد بيان سبب التخلف عن تسلم بطاقة القرعة.
وطالبت املواطنني املخصص لهم قسائم حكومية في هذه املنطقة 
ولم ترد اسماؤهم ضمن الكشف باحلضور الى مبنى املؤسسة العامة 
الساعة التاسعة صباح الثاثاء املقبل مصطحبني معهم قرار التخصيص 

والبطاقة املدنية للدخول ضمن االحتياط.

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية انها ستقوم بتوزيع الدفعة 
األولى من القس���ائم احلكومية التي اجنزتها في مدينة صباح االحمد 
قطاع C والتي تش���تمل على 196 قسيمة للمخصص لهم حتى تاريخ 
1995/7/9، وذلك وفقا للمواعيد التالية: أوال: يومي األحد واالثنني 27 
و2009/12/28 توزيع بطاقات القرعة، ثانيا: يوم الثاثاء 2009/12/29 
توزيع بطاقات االحتياط، ثالثا: يوم الثاثاء 2010/1/5 إلجراء عملية 

القرعة.
ودعت املؤسسة املواطنني املخصص لهم قسائم حكومية في هذه 
املنطقة واملدرجة اسماؤهم الى احلضور شخصيا الى مبنى املؤسسة 
العامة للرعاية الس���كنية في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة 

نعي���ر ناص���ر مرع���ي ش���ايع   ٭
الهاجري

محسن مناحي محسن زبره  ٭
عادل عبدالرحيم احمد محمد   ٭

هادي سالم هادي هويدي الصواغ   ٭
العازمي

عب���داهلل  حش���مان  ج���زاع   ٭
عبدالهادي 

 ٭ناصر احمد محمد الدخيل 
 ٭فهد راشد فهد البوص

 ٭فالح سالم هادي العازمي
 ٭ناصر حمد ناصر العجمي

 ٭فيصل فهد حسني العلي
 ٭وليد اسماعيل قنبر احلسني

 ٭صالح راشد حمد املري
 ٭جمال سلطان عبداهلل محمد

 ٭ناصر الفي ظاهر العازمي
 ٭وسمي عوض رجا الرشيدي

 ٭عل���ي حس���ني عل���ي احم���د 
البلوشي

 ٭سعد سالم طحيشل العازمي
 ٭فاح سالم هادي العازمي

 ٭ط���ال عب���داهلل ثام���ر حمود 
العجمي

خليفة محمد خليفة خليفوه  ٭
أنور عبدالعزيز سعود الصقر  ٭

فايز رفاعي سند العازمي  ٭
راش���د محم���د عام���ر جلب���ان   ٭

العجمي
خالد مبارك محمد البريكي  ٭

ناصر عبداهلل سليمان احلسن  ٭
عبدالرحمن س���امي عبدالرزاق   ٭

عبدالسام
فالح محمد مسفر الهاجري  ٭

بدر عبدالهادي مدغم العازمي  ٭
بدر حمود سالم عمار  ٭

حامد ابجاد مذكر العتيبي  ٭
عبداهلل جمع���ة محمد صالح اال   ٭

خوند
عماد عباس عبداهلل دهراب  ٭

شاجع جمعان شايع الهاجري  ٭
ناصر محمد محيميد العتيبي  ٭

غن���ام  صلفي���ج  عبدالعزي���ز   ٭
الشمري

محمد احمد عبداهلل مال اهلل  ٭
عبداهلل صادق محمود الفودري  ٭

ط���ارق روض���ان عبي���د فارس   ٭
الشمري

محمد مبارك سويد الهاجري  ٭
احمد حمد عبداهلل املصيريع  ٭

محمد سالم علي عماره العجمي  ٭
مدعث جعيثن مدعث العبداهلل  ٭

ع���ادل عب���داهلل محمد ش���ريف   ٭
العوضي

علي محمد جاسم املهدي  ٭
جمال محمد اسماعيل املقصيد  ٭

علي خليف عايد العازمي  ٭
حمد عبدالهادي حمد مشعل  ٭

فايز مطر دوجان العنزي  ٭
عايد هادي مناور العازمي  ٭
فاضل عباس شعبان خلف  ٭
حمد عثمان محمد احلضرم  ٭

خالد محمد احمد حبيب  ٭
عبداللطيف عبداهلل خضير علي   ٭

العبداهلل
مجيد حميد يعقوب العيدان  ٭

جل���وي ث���واب جل���وي ف���راج   ٭
السبيعي

سعيد مبارك غريب العجمي  ٭
محمد عبداهلل محمد العتيبي  ٭

فهد احمد جمعة ارحمه  ٭
عبدالرحي���م صال���ح عب���داهلل   ٭

احلمادي
فهد حمد مبارك العازمي  ٭

محمد مكي عباس الشواف  ٭
حسن عبدالرحمن محمد محمود  ٭

حسني محمد حسني السليم  ٭
علي محمد عامر الزامل  ٭

ص���ر مب���ارك  عبدالعزي���ز ناV ٭
بوحيمد

عقيل مجيبل ليلى العنزي  ٭
ه���زاع س���عود محم���د مس���فر   ٭

املطيري
حسني علي ابراهيم البهاويد  ٭

احمد محمد علي العطار  ٭
وليد عبدالرحيم احمد محمد  ٭

رضا عباس حسني احلداد  ٭
محم���د  عل���ي  عبدالرحي���م   ٭

عبدالرحيم
محمود يوسف محمد طالب  ٭
محمد راشد حسني العميري  ٭

خالد بدر خالد احلمد  ٭
علي محمد حفيظ علي  ٭

عب���داهلل عبدالرحم���ن محم���د   ٭
الكندري

فالح عبداهلل فالح الدوسري  ٭
صالح ناصر عبداحلسني مقوار  ٭

عب���داهلل  س���عيد  ادري���س   ٭
ابومرزوق

عيد حزام عيد الفوية  ٭
الدي���ن حس���ن عبداملجيد  عاء   ٭

عبدالوهاب
محمد يعقوب جمعة درباس  ٭

نايف احمد اسماعيل الكندري  ٭
فالح سويان فالح الهاجري  ٭
عدنان جاسم علي البلوشي  ٭
سلطان فالح شبيب السهلي  ٭
فالح ضاحي مبارك الفضلي  ٭

فيصل سعود براك العازمي  ٭
نايف غزاي نافع رجا املطيري  ٭

عبداهلل بداح حزام الهاجري  ٭
فهد عبداهلل احمد الشرقاوي  ٭

فيصل احمد محمد محمود  ٭
فيص���ل يوس���ف عبدالرحم���ن   ٭

التركيت
علي شهاب احمد صالح  ٭

راجح ناصر حميدي الهاجري  ٭
وليد راشد سعد راشد الهاجري  ٭

فاض���ل غضب���ان عبدالرس���ول   ٭
القاف

محمد صالح احمد الشايجي  ٭
غصني علي غصني العجمي  ٭
تركي عليان عادي املطيري  ٭

فواز فالح فرحان املياس  ٭
حمد مسفر صقر املطيري  ٭
صالح احمد شهاب القاف  ٭

منيف سليمان عمر الشمري  ٭
مش���عل محم���د س���عيد س���الم   ٭

الهاجري
عادل مجبل عوض املطيري  ٭

احمد صالح علي النجادة  ٭
محمد عبداللطيف محمد الفارس  ٭

جمعة سلطان ظاهر الشمري  ٭
وائل احمد عبداللطيف الرجيب  ٭

خالد فرج صالح فرج  ٭
سليمان مرزوق خميس احلدان  ٭

عبداحلس���ني احم���د عبدالعزيز   ٭
الصراف

وليد عبدالرحمن محمد محمود  ٭
طارق عدنان علي محمد  ٭

فيصل مسفر عبيد سفير  ٭
عبداهلل جواد علي عبدالرحمن  ٭

نواف محمد غافل العتيبي  ٭
فهد حماد شافي العجمي  ٭

نواف سعد عبداهلل الكحاوي  ٭
جاسم خليفة جاسم علي قاسم  ٭

احم���د عبداله���ادي عبدالرحيم   ٭
محمد

عبداهلل سعد صالح الهاجري  ٭
مقحم مبارك عبداهلل السهلي  ٭

إبراهيم شخير عبداهلل العنزي  ٭
احمد عبداهلل حمد سند  ٭

محمد ناصر سعد العجمي  ٭
عادل مرتضى ابراهيم السلمان  ٭
سعد حسني خلف عواد العنزي  ٭

خل���ف  حس���ني  عبداللطي���ف   ٭
العنزي

فيصل احمد عبداهلل محمد  ٭
سالم منصور فالح الهاجري  ٭

محمد عبداهلل محمد شايع  ٭
طارق سعد ناصر سعد املريفع  ٭

عبداهلل فارس سالم العجمي  ٭

محمد خرصان محمد العجمي  ٭
هيثم عباس علي احمد  ٭

جابر باقر محمد احلسيني  ٭
خال���د مش���وط محم���د عبداهلل   ٭

القحطاني
جمعة عيد جمعة بن عبيد  ٭

ناصر عبداهلل محمد السبيعي  ٭
 ٭يحيى ناجي مصطفى الهدبان

 ٭عيس���ى موس���ى عب���داهلل 
العويد

 ٭جم���ال هج���اج مزي���د مجبل 
اجلاوي

رجا فدغوش ابداح الهاجري  ٭
جمال حسني شاه صوار محمد  ٭

ناصر فهد صالح الفهيد  ٭
 ٭منص���ور عبدالرزاق يوس���ف 

غلوم
سالم فهد نادر العجمي  ٭

فاح خزعل علي القاف  ٭
فهد عبداهلل فهد السبيعي  ٭

جاسم محمد عبدالصمد احمد  ٭
صفية ناصر وابناها  ٭

هاش���م جعفر س���يد امير محمد   ٭
القزويني

فرج عثمان فرج النوبي  ٭
احمد سليمان احمد الرضوان  ٭
هاشم شرف سيد نور احلداد  ٭

يوسف احمد محمد بودي  ٭
شافي ناصر دغش السهلي  ٭

بدر ذياب جنر العازمي  ٭
طال عبداحملس����ن حسني عباس   ٭

باقر
خالد عبداهلل خالد العمر  ٭
امين عبداهلل ميرزا محمد  ٭

وليد صالح لفته بارون  ٭
وائل عباس غلوم قاسم  ٭
ماجد احمد محمد حسني  ٭

صالح طامي فيصل املطيري  ٭
ثامر حمود ثامر العجمي  ٭

غامن عبداحملسن غامن الغامن  ٭
محم���د راش���د س���عد ناي���ف   ٭

الهاجري
عبداهلل محمد صالح العجمي  ٭

جراح جاسم محمد السند  ٭
باسل محمد مطر املطيري  ٭

منصور محمد مبارك اخلضير  ٭
امين عبداهلل عيسى الطواش  ٭
محمد عبداهلل محمد املشوط  ٭

محم���د  حس���ني   ٭مش���عل 
العبدالرحمن

عبداهلل مانع راشد العجمي  ٭
 ٭عبداحملس���ن احمد عبداحملسن 

العلي
سامي محماس عايض العتيبي  ٭

محمد علي حسني عباس  ٭
حسني محمد صفر حسن  ٭

 ٭فواز ناصر هزال السبيعي
 ٭امين حبيب حسن ابل

 ٭حمد بادي نهار العتيبي
 ٭نواف ندي غزاي العتيبي
 ٭طال صقر مزيد املطيري
 ٭علي مرزوق بنيه مرزوق

 ٭عبدالرحم���ن حم���دان ابراهيم 
العتيبي

 ٭وليد فرج سالم السعد
 ٭ناصر سعيد عايض العجمي

 ٭محمد ناصر حمد
 ٭خالد محمد حسني السليم

 ٭حمد فهيد براك العجمي
 ٭ماجد محمد حسني الفودري

توزيع بطاقات القرعة األحد واالثنين المقبلين والقرعة 5 يناير

توزيع بطاقات االحتياط للدفعة األولى 
من مشروع شمال غرب الصليبخات

الفهد يجتمع بوزير األشغال ولجنة 
المناقصات وإدارة الفتوى والتشريع

فرج ناصر
عقد نائب رئيس الوزراء للش����ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد اجتماعا ضم وزير األشغال العامة د.فاضل صفر 
ورئي����س جلنة املناقصات املركزية احم����د الكليب ووكيل 
وزارة االش����غال عبدالعزيز الكليب باالضافة الى ممثل من 

ادارة الفتوى والتشريع.
وكش����فت مصادر مطلعة أن الوزي����ر احمد الفهد طالب 
باالستعجال واالسراع في تنفيذ املشاريع وعدم تأخرها، مطالبا 
وزارة االشغال وجلنة املناقصات املركزية بالتنسيق فيما 
بينهم لتسير عجلة املشاريع املتأخرة واملتوقفة والتي تشرف 

عليها وزارة االشغال كونها املقاول الرئيسي للدولة.
ومن جانب آخر كشف مصدر مسؤول بوزارة االشغال 
ان جلنة املناقصات املركزي����ة حددت موعد اقفال عطاءات 
مناقص����ة اجلزء الثاني من املرحل����ة الثانية مليناء بوبيان 
للمرة الرابعة على التوالي وذلك بهدف اضافة شركات اخرى 
للمنافس����ة على تنفيذ هذا امليناء باالضافة الى الش����ركات 
االربع املدعوة سابقا من قبل وزارة االشغال )4 حتالفات( 

وذلك حتى 2010/1/24.

قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح امس 
بتوزي���ع بطاقات االحتياط لدخول قرعة توزيع الدفعة 
األولى من القسائم احلكومية ملشروع غرب الصليبخات 
والتي تشتمل على )171 قسيمة( ملساحة 400 متر مربع. 
علما أن املؤسسة قد قامت بتوزيع بطاقات دخول القرعة 
يومي االربعاء، واخلميس املوافق 16-2009/12/17 للمواطنني 

املستحقني دخول هذه القرعة.
هذا وأكدت املؤسس���ة بأن صباح ي���وم غد االربعاء 
س���يكون موعد إجراء القرعة على هذه القس���ائم وذلك 

مبسرح املؤسسة بجنوب السرة.

الموت غّيب 
الزميل أحمد زهدي

غّيب املوت مدير إدارة التوزيع في »األنباء« 
الزمي���ل أحمد زهدي مس���اء اول من أمس في 
القاه���رة، وعرف الزميل زهدي وطوال 15 عاما 
قضاها متنقا بني عدد من املناصب في »األنباء« 
بأنه مثال للتفاني في العمل وقدوة للكثير من 
الزماء الذين جاءوا بعده، وبابتسامته التي ال 
تفارق محياه حتى آخر يوم عمل له في مكتبه 
ف���ي إدارة التوزيع قب���ل أن يرحل إلى القاهرة 
ليتلقى العاج هناك لتفيض روحه الى بارئها 
مساء اول من امس ونودع زميا عزيزا ترك بني 

جدران »األنباء« ذكريات ال تنسى.
وكان الزميل أحم���د زهدي قد بدأ العمل في 
مكتب »األنباء« في اململكة العربية السعودية 
بوظيفة محاس���ب في الع���ام 1993، وفي العام 
1999 حضر الى الكويت ليعمل كمحاس���ب في 
إدارة الشؤون املالية واإلدارية، وفي العام 2001 
عدل مسماه الوظيفي ليصبح نائب مدير إدارة 
التوزيع وفي العام 2007 ش���غل منصب مدير 

إدارة التوزيع.

الزميل الراحل أحمد زهدي


