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خالل حفل تكريم المؤسسين لجمعية الشيخ عبداهلل النوري الخيرية برعاية ولي العهد

الخرافي: أهل الكويت حريصون على دعم الجمعيات الخيرية
ويتسابقون على العمل التطوعي والبركة في األجيال المقبلة إلكمال المسيرة
الحجي: جمعية الشيخ عبداهلل النوري تسعى جاهدة إلى خدمة اإلسالم والمسلمين في كل مكان وترعى األرامل واأليتام وتنشئ المشاريع الخيرية المتنوعة
د. المذك�ور: على مدى تاري�خ الكويت هيأ اهلل تعالى رجااًل ندبهم لفع�ل الخيرات وإقامة المبرات قلوبهم عام�رة باإليمان باهلل وحب الخير

إنش����اء هذه اجلمعي����ة اخليرية 
ووصلت الى إجنازات كثيرة وسمعة 
طيبة بفضل من اهلل عز وجل ثم 
بجهود ه����ذه الكوكبة اخليرة من 
املؤسسني وأعضاء مجلس اإلدارة 

السابقني واحملسنني.
ونح����ن إذ جنتمع ه����ذا اليوم 
به����ؤالء الرواد الكرام لنس����تذكر 
جهودهم الطيب����ة ونثمن دورهم 
اخلير فه����م املعلمون واملوجهون 
واملرشدون ملسيرة اخلير في بلد 
اخلير. وإني � باس����مكم جميعا � 
أتقدم بالش����كر والدعاء لصاحب 
السمو األمير على اهتمامه بالعمل 
اخليري في الكويت وبيان نزاهته 
ونصاعته ورد الشبهات عنه، كما 
أشكر سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد على رعايته الكرمية لهذا 
احلفل ملا ل����ه من معنى كبير لرد 
اجلميل، الى مؤسسي هذه اجلمعية 
وأعضاء مجالس إدارتها السابقني 
والشكر موصول الى سعادة رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي على 
حضوره وهو من املؤسسني، رغم 
كثرة ارتباطاته ومشاغله، وكذلك 
املستشار راشد احلماد نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزي����ر العدل ووزي����ر األوقاف 
والشؤون اإلسالمية على حضوره 

ممثال لسمو ولي العهد.
أيها املؤسس����ون  أنت����م  أم����ا 
واحملسنون وأعضاء مجالس اإلدارة 
السابقون ومن شرفنا بحضورهم 
فادعوا الباري � عز وجل � ان يجعل 
عملكم وبذلكم وعطاءكم خالصا 

لوجهه الكرمي، متقبال عنده.

أيه����ا احلفل الك����رمي: هيأ اهلل 
تعال����ى لهذا البل����د الطيب � على 
مدى تاريخه � رجاال ندبهم لفعل 
املبرات، قلوبهم  اخليرات وإقامة 
عامرة باإلميان باهلل وبحب اخلير 

ومساعدة كل محتاج.
قال اهلل تعالى: )من املؤمنني 
رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديال( س����ورة 

األحزاب � آية 23. 
وبني ان من هؤالء الرجال فضيلة 
الش����يخ عبداهلل محمد النوري � 
رحمه اهلل وأسكنه فسيح جناته 
� الذي وهب ج����ل حياته ووقته 
موجها بالكلمة الطيبة والنصيحة 
الدؤوب خلدمة  الصادقة والعمل 
اإلسالم واملسلمني، وإغاثة امللهوف، 
والتفري����ج عن املك����روب، وجبر 
القلوب، واستجاب له الكثير من 
أهل اخلير ملبني دعوة نبينا الكرمي 
ژ في قوله: »خير الناس أنفعهم 
للناس«. وقال: وكان الشيخ � رحمه 
اهلل � ورغم كبر سنه � يسافر الى 
بالد بعيدة ليعرف مشاكل املسلمني 
في هذه البالد ويقدم لهم املساعدة 

والنصح واإلرشاد.
وملا وافاه أجله، رغب أصدقاؤه 
ومحبوه وعائلته في اس����تمرار 
هذا اجلهد الطيب ومواصلة هذه 
املس����يرة العط����رة واتفقوا على 
تأسيس جمعية خيرية حتمل اسم 
الشيخ عبداهلل النوري وأشهرت 
هذه اجلمعية في السنة األولى من 

القرن الهجري احلالي.
وأض����اف: مضت 3 عقود على 

ويجع����ل هذه اجله����ود اخليرية 
املباركة الت����ي تقوم بها اجلمعية 
صدقة جارية في ميزان حسناته، 
وان يبارك في ذريته والقائمني على 
اجلمعية، وان يوفقنا جميعا ويهيئ 
لنا من أمرنا رشدا وان يأخذ بأيدينا 
ملا فيه رفعة هذا الدين االسالمي 
العظيم وخدمة امتنا االس����المية 
ورعاية مصالح الشعوب العربية 
الش����كر  واالس����المية، وللجميع 
والتقدير، وآخر دعوانا ان احلمد 

هلل رب العاملني.

خير الكويت

من جهته، قال رئيس مجلس 
ادارة جمعية الشيخ عبداهلل النوري 
اخليري����ة د.خالد املذكور: ان اهل 
الكويت جبلوا على عطاء اخلير 
العاني،  وبذل املعروف وإغاث����ة 
ومس����اعدة احملتاج، ومسح دمع 
اليتي����م وع����ون اللهف����ان وامتد 
عطاؤه����م، واتس����ع خيرهم الى 
إخوانهم في بالد املسلمني وغيرها 
حتى عرف الداني والقاصي خير 
الكويت، وذاق معروفها، وأصبحت 
املؤسسات اخليرية حكومية كانت 
او أهلية من سمات الكويت ومعاملها 
يلهج بها كل لسان بالثناء والشكر 
واحملبة والترحاب، وكان لهذا اخلير 
والعطاء أثر ال ينكر � بفضل اهلل � 
إبان االحتالل البغيض اذ ارتفعت 
األكف بالدعاء والضراعة الى اهلل 
سبحانه وتعالى من اجلميع عامة 
ومن الذين يصل اليهم هذا اخلير 
الكويت لتواصل  خاصة بتحرير 

خيرها وعطاءها.

العوض����ي واالخ الفاض����ل احمد 
بزيع الياس����ني وابن����اء املرحوم 
الش����يخ عبداهلل الن����وري واالخ 
املرحوم ابراهيم الناصر الهاجري 
وغيرهم، والتقت ارادتهم على انشاء 
جمعية الش����يخ عبداهلل النوري 
اخليرية وبالفعل صدر قرار وزاري 
بتأسيسها وحمل رقم 13 لسنة 1981 
واسند االخوة الى العبد الفقير الى 

اهلل رئاستها. 
ومنذ تأسيسها نشطت اجلمعية 
في اعمال البر واالحس����ان وجمع 
التبرعات ملواصلة االعمال اخليرية 
التي قام بها الشيخ عبداهلل النوري 
يرحمه اهلل تعالى في استراليا وبالد 
الشرق االقصى مبا يتفق مع مبادئ 
الشريعة االسالمية ولدعم الروابط 
بني أبناء املجتمعات االسالمية ماديا 
ومعنويا، عبر انش����اء املس����اجد 
واملراكز واملعاهد واملدارس ودور 

كفالة االيتام واملستشفيات. 
واكد ان جمعية الشيخ عبداهلل 
النوري تسعى جاهدة الى خدمة 
االسالم واملسلمني في كل مكان كما 
تولي اجلمعية العنصر النسائي 
اهتماما كبيرا حيث ترعى شرائح 
املتعففة  االرامل االيتام واألس����ر 
وتعمل على انشاء املشاريع اخليرية 
الوقفيات، كفالة طلبة  وتسويق 
العلم، وتقدمي املساعدات ملخيمات 

الالجئني الفلسطينيني.
وفي ختام كلمتي اتقدم بخالص 
الشكر نيابة عن املكرمني الى سمو 
العهد الشيخ نواف االحمد،  ولي 
س����ائال املولى س����بحانه وتعالى 
ان يرحم الشيخ عبداهلل النوري 

والعرفان الى مقام صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح األحمد وولي 
عهده االمني س����مو الشيخ نواف 
االحمد راعي احلفل، حفظهما اهلل، 
على دعمهما الكبير للعمل اخليري. 
كما اشكر سمو الشيخ سالم العلي 
رئيس احلرس الوطني – متعه اهلل 
بالصحة والعافية – وسمو الشيخ 
ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 
واحلكومة الكويتية ومجلس االمة 
على مساندتهم الكرمية للجمعيات 
اخليرية ومس����اعدتهم املستمرة 
والدؤوبة لها في حتقيق رسالتها 

اخليرية واالنسانية.

لمسة وفاء

واضاف ان تكرمي املؤسس����ني 
واعضاء مجالس االدارة السابقني 
النوري  جلمعية الشيخ عبداهلل 
اخليرية لفتة كرمية وملسة وفاء 
اعتاد عليها اهل الكويت الطيبون، 
وباسم االخوة املكرمني نشكر ادارة 
اجلمعية رئيسا واعضاء، ونتمنى 

لهم مزيدا من التوفيق والسداد.
املناسبة  وال يفوتني في هذه 
الكرمية ان اس����تذكر االخ اجلليل 
النوري،  الش����يخ عبداهلل محمد 
رحمه اهلل رحمة واسعة وادخله 
فس����يح جناته – جزاء ما قدم من 
جه����ود واعمال مباركة س����تظل 
نبراس����ا لالجيال يهتدون بأثرها 
ويستضيئون بنبراسها، واستكماال 
جلهوده املبارك����ة اجتمع 26 من 
الفاضل  االخوة واذكر منهم االخ 
جاس����م اخلرافي رئيس مجلس 
االمة واالخ الفاضل د.عبدالرحمن 

ليلى الشافعي
اع����رب رئيس مجل����س االمة 
جاس����م اخلرافي عن امتنانه لهذا 
احلف����ل التكرميي وال����ذي يعتبر 
ردا للجميل وملسة وفاء ملؤسسي 
اجلمعي����ات اخليري����ة الذين كان 
لهم الفضل في تأس����يس جمعية 
الشيخ عبداهلل النوري اخليرية من 
احملسنني ومن طالب النوري ومن 
عائلته الكرمية الذين يكملون هذا 
اجلهد الكبير الذي قام به املرحوم 
عبداهلل النوري، وما بذله من مشاق 
لتوصيل اخلير في مناطق بعيدة 
عن طريق جمعيته اخليرية وقال 
في تصريح للصحافيني على هامش 
حفل تكرمي املؤسس����ني واعضاء 
مجالس االدارة السابقني جلمعية 
النوري اخليرية  الشيخ عبداهلل 
والتي مر على تأسيس����ها ثالثون 
عاما والذي اقي����م في مقر الهيئة 
اخليرية االسالمية العاملية وبرعاية 
س����مو ولي العهد الش����يخ نواف 
االحمد وبحضور رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير االوقاف للش����ؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد 
والذي ناب عنه ثلة من رجال العمل 

اخليري.
لقد ش����اهدنا خ����الل العرض 
التلفزيوني جزءا من اعمال جمعية 
الشيخ عبداهلل النوري في جميع 
بقاع العالم وكل ما نس����تطيع ان 
نقوله في هذه املناسبة ان نترحم 
على املرحوم العم عبداهلل النوري 
ونقول ان ما قام به من دور سيكون 
في ميزان حس����ناته ان شاء اهلل، 
وان البركة في اجليل الذي سيأتي 
بعده الكمال املس����يرة، وردا على 
ال����ذي حتتاجه اجلمعيات  الدعم 
اخليرية من الهيئات التشريعية قال 
اخلرافي، احلمد هلل في الكويت جند 
هذه اجلمعيات يقدم لها دائما الدعم 
من اهل الكويت اخليرين احلريصني 
كل احلرص على املساهمة في اعمال 
اخلير والتي يقومون بها لوجه اهلل 
وحرصا على مساعدة احملتاج في 

جميع انحاء العالم.
وحتدث رئيس الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية يوسف احلجي 
في كلم����ة قائال: انه ليس����عدني 
باس����مكم وباس����م اخواني الذين 
اخذوا على عاتقهم تأسيس جمعية 
الشيخ عبداهلل النوري اخليرية ان 
نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير 

جاسم اخلرافي واملستشار راشد احلماد ويوسف احلجي ود.خالد املذكور ود.عبدالرحمن العوضي ومحمد الكندري في مقدمة احلضور املستشار راشد احلماد ود.خالد املذكور يكرمان الرئيس جاسم اخلرافي

المكرمون
بعدها تقدم كل من املستش��ار راش��د احلماد ود.خالد 
املذكور ومدير جمعية عبداهلل النوري اخليرية خالد البدر 
بتكرمي مؤسس��ي وأعضاء مجلس ادارة جمعية الش��يخ 

عبداهلل النوري وهم:
      يوس��ف جاسم احلجي � عضو مجلس إدارة منذ 
1981 حت��ى 2008، كما كان الرئي��س منذ 1981 حتى 1987، 
د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي، جاسم محمد اخلرافي، املرحوم 
مبارك عبدالعزيز احلس��اوي، املرحوم محمد عبدالعزيز 
الوزان، محم��د هادي عبداهلل العوض��ي � عضو مجلس 
إدارة وأم��ن الصندوق منذ 1981 حتى تاريخه، أحمد بزيع 
الياس��ن � عضو مجل��س ادارة منذ 1981 حتى 2008، كما 
كان الرئيس من��ذ 2002 حتى 2008، املرحوم عبدالرحمن 
الزامل، املرحوم صالح العبدلي، ابراهيم س��عود الفرحان، 
حمود سعود الفرحان، عبداحملسن فيصل الثويني، املرحوم 
عبداهلل عبدالعزيز املزيني، املرحوم إبراهيم الناصر الهاجري، 
املرحوم ناصر عبدالوهاب القطامي، عائلة املرحوم الشيخ 
عبداهلل النوري وينوب عنه��م عبدالباقي عبداهلل النوري 
وه��م: املرحوم عبداخلالق عبداهلل النوري � عضو مجلس 
ادارة ونائ��ب الرئيس في الفترة م��ن 1988 وحتى 1987، 
عبدالباق��ي عبداهلل النوري � عض��و مجلس ادارة ونائب 
الرئيس منذ 1981 حتى 1984، نوري عبداهلل النوري، املرحوم 
أحمد عبداهلل النوري، املرحوم حامد عبداهلل النوري، محمد 
عبداهلل النوري، أنور عبداهلل النوري � عضو مجلس إدارة 
ونائب الرئيس في الفترة من 1985 حتى 1987، ومن 2002 
حت��ى 2007، املرحوم منير عبداهلل النوري، مناور عبداهلل 
النوري، نوري عبداخلالق عبداهلل النوري، محمود عبداخلالق 
عبداهلل النوري � عضو مجلس إدارة في الفترة من 2002 
حتى 2003، نادر عبدالعزيز النوري � عضو مجلس إدارة 

وأمن السر منذ 1981 حتى تاريخه.

»السكنية« تستدعي 205 مواطنين ُخصصت لهم قسائم في مدينة صباح األحمد
 ٭ حمد راشد حمد املال 

 ٭ بالل سعد بالل عبداهلل 
 ٭ محمد كنعان محمد العتيبي 

 ٭ مشاري هويدي فراج العازمي 
 ٭ مدعث فراج مدعث العجمي
 ٭ سعد بالل منصور منصور 
 ٭ فايز عطااهلل رفاع املطيري

 ٭ محم���د يوس���ف م���رزوق ب���ن 
شعبان

 ٭ عل���ي س���عد مس���عود النويعم 
العازمي

 ٭ عم���ار يوس���ف ابراهي���م رجب 
االنصاري

 ٭ عبدالس���الم محم���د عب���داهلل 
الكندري 

 ٭ عيسى علي سالم الرشيدي
 ٭ جابر مرزوق زايد العازمي 
 ٭ فوزي سلطان فرج عبد ربه

 ٭ خال���د س���ليمان احم���د محمد 
العمران

 ٭ شبنان شبيب حمود شبيب 
 ٭ براء علي خالد السداني 

 ٭ عيسى محمد عيسى بوقمبر
 ٭ عبيد فالح بطي املطيري 
 ٭ مسلم مبارك علي اعويش

 ٭ عبداهلل عيسى عبداهلل دشتي 
 ٭ عماد مساعد حمد املجرن 

 ٭ مشاري يوسف احمد حافظ 
 ٭ راشد تومي شلوان الهاجري

 ٭ هشام فهد عبدالرحمن الشايجي 
 ٭ طارق بدر غفران فضل 

 ٭ عادل فالح جازع العازمي
 ٭ ابراهيم خليل حسني الشطي 
 ٭ هايف سعد جلوي السبيعي

 ٭ عبداهلل مانع عبداهلل العجمي 
 ٭ محم���د ب���راك خال���د الصليهم 

الهاجري
 ٭ محمد فيصل عبداهلل الهاجري 

 ٭ محسن عبداهلل محسن العجمي 
 ٭ عبداهلل موسى علي املجادي
 ٭ فهد جاراهلل فهيد العجمي 
 ٭ مبارك فهد نصار العازمي 

 ٭ علي سالم فهاد العازمي 
 ٭ فايز شجاع ردن العتيبي 

 ٭ فيصل عبداهلل خالد املطيري 
 ٭ بدر عبداهلل خالد املطيري

 ٭ رائد خالد ابراهيم الفارسي 
 ٭ سالم مضيان فهد الشمري 

 ٭ خالد فيصل عبداهلل الهاجري 
 ٭ سعود راجح سعد راجح عصفور 

الهاجري 
 ٭ يوس���ف عبدالرحمن احمد علي 

الكندري
 ٭ احمد فيصل فالح الناصر 

 ٭ عادل حمد سالم حمد السبع
 ٭ عبداهلل وحير مطلق الهاجري 

 ٭ سلمان رجب فهد سلمان الدالمة
 ٭ خضر راشد خضير الفضلي 

 ٭ ناصر حصني سعد فهد 
 ٭ باس���ل س���الم راش���د س���الم 

اليحيوح
 ٭ س���امي عبدالعزي���ز عب���داهلل 

املنصور 
 ٭ ماجد سلطان علي املاجد

 ٭ محمد مناحي بنيه العازمي 
 ٭ جاسم محمد سعود ريحان 
 ٭ نايف حمد صالح علي املري

 ٭ علي ذياب فالح العجمي 
 ٭ مرزوق الهبي زيد العازمي 

 ٭ عبداهلل مرزوق سعد العبداهلل 
 ٭ سالم احمد سلمان ماتقي 
 ٭ احمد محمد سمري وقيان 
 ٭ خالد بجاد شافي الدوسري

 ٭ نوري محمد جاسم القناعي 
 ٭ وائل جمعة محمد الياسني 

 ٭ احمد عبداهلل شعبان بوشهري 
 ٭ حسن علي حسن صادق 

 ٭ بدر عبداهلل حسني حمود 
 ٭ مهدى علي عبداهلل مانع 

 ٭ حسني درويش مطر الشمري 
 ٭ بدر خليل السيد علي رضا

 ٭ احمد راشد احمد احلقان 
 ٭ مشعل حمد جاسم القصار 
 ٭ خالد مبارك علي العازمي 

 ٭ فارس عمير عجاج العازمي 
 ٭ ناصر علي ناصر الهاجري 

 ٭ عادل محمد عبدالرحمن الراشد
 ٭ شبيب سعود سالم العازمي 
 ٭ مساعد يوسف احمد حافظ 

 ٭ راشد عبداحملسن سعد املري
 ٭ حسن فالح تني مناحي 
 ٭ احمد غلوم محمد جعفر 

 ٭ خليف���ة س���ليمان عبدالرحمن 
صالح 

 ٭ محمد عبداهلل سفير العتيبي 
 ٭ خالد سالم احمد بوناشي 

 ٭ ناصر فريح فالح السبيعي 
 ٭ احمد محمد عبداهلل جرمن 
 ٭ خالد صياح سيف العازمي 

 ٭ فهاد مطلق عبداهلل العازمي 
 ٭ صالح مس���عود جاب���ر معيان 

املري 
 ٭ مس���رع مس���فر عل���ي مس���رع 

العجمي
 ٭ بدر منصور يحي العازمي 
 ٭ علي حسني شاهني ابراهيم 
 ٭ خالد محمد حسن العتيبي 
 ٭ بدر مسير تومان الشمري 

 ٭ مساعد علي محمد املري
 ٭ وليد خالد خليفة الربان 

 ٭ بدر ناصر بداح صالح العتيبي 
 ٭ خالد ابراهيم عبداهلل احللواجي 

 ٭ سعود محمد عيد العازمي 
 ٭ هادي محمد عامر الهاجري

 ٭ بدر اسماعيل عبداهلل جاسم 
 ٭ ناص���ر عب���داهلل صال���ح دهام 

العنزي
 ٭ يوسف مبارك مطلق العازمي 

 ٭ فالح سعيد فالح الهاجري 
 ٭ عبدالعزيز عبداهلل احمد احلي 

 ٭ طالل عوض ساري املطيري 
 ٭ عقيل احمد نوري عطية 

 ٭ عبداهلل حمد سعدون الشمالن 
 ٭ ناصر ابراهيم محمد العجمي 

 ٭ علي صالح جابر املري 
 ٭ سعود رفاعي نايف الدوسري 

 ٭ عيد محمد سعد العازمي 
م���رزوق   ٭ جاب���ر عبداله���ادي 

العجمي 
 ٭ خليل معيان يالوس العنزي 
 ٭ حسن سالم حسن القاسمي 
 ٭ جراح سعد قحيطان املياس 
 ٭ حمد بداح جابر سعد جابر 

 ٭ قي���س محم���د حس���ني خل���ف 
الشطي

 ٭ محسن محمد محسن العازمي
 ٭ عبدالرحم���ن صال���ح محم���د 

الشعيب 
 ٭ عواض عايض سعود العتيبي

 ٭ محم���د عب���داهلل فهي���د محمد 
العجمي

 ٭ خالد جاسم محمد السمحان 
 ٭ خالد سعيد سالم الهاجري 

 ٭ عادل فهد قحيصان عواد املياس

 ٭ عبداهلل عيسى صحاف 
 ٭ عدنان صالح عمر املال 

 ٭ محمد مرزوق ناصر العازمي
 ٭ ناصر سعد عيد مزيد العجمي

 ٭ عمر محمد احمد عبداهلل
 ٭ محمد يوسف عبدالرحمن طالب 
 ٭ احمد يوسف عبدالرحمن طالب 

 ٭ محمد حمود مطلق املطيري
 ٭ يوسف يعقوب يوسف رضي 

 ٭ عبدالعزي���ز محمد علي ش���مس 
الدين

 ٭ س���عد عاي���د س���بيل عاي���ض 
العازمي

 ٭ راشد رجا عبدالهادي الهاجري
 ٭ ماجد خالد عبدالعزيز الصالل 

 ٭ ناصر شافي فهد العازمي 
 ٭ ناصر جمعان خالد احلجيالن 
 ٭ جار اهلل فالح تني الدوسري 

 ٭ سعيد احمد سعيد علي 
 ٭ جاسم خليفة محمد العميري 
 ٭ راشد ناصر منصور الهاجري 
 ٭ محمد عبداهلل محمد احلربي 

 ٭ حمود عبداهلل السنعوسي 
 ٭ خالد صالح سعود احلوال 
 ٭ سعد ناصر راشد الهاجري 
 ٭ فاضل يوسف جابر حسن 
 ٭ هاني رضا عبداهلل العلي 

 ٭ عبداحملسن عبداالمير الفيلي 
 ٭ وائل احمد عبداللطيف الرجيب 

 ٭ خالد مبارك سعود الدليمي 
 ٭ طارق عدنان علي محمد 
 ٭ فهد حماد شافي العجمي 

 ٭ محمد ناصر سعد العجمي 
 ٭ سعد حسني خلف عواد العنزي

 ٭ عبداللطيف حسني العنزي 
 ٭ صنت عوض غزاي املطيري
 ٭ فيصل احمد عبداهلل محمد 
 ٭ محمد عبداهلل محمد شايع 

 ٭ محمد خرصان محمد العجمي 
 ٭ جابر باقر محمد احلسيني 

 ٭ منصور عبدالرزاق غلوم 
 ٭ صالح محمد حسني النصر 

 ٭ احمد سليمان احمد الرضوان
 ٭ هاشم شرف سيد نور احلداد

 ٭ يوسف احمد محمد بودي
 ٭ علي عبيد حمود العنزي 

 ٭ بدر ذياب جنر العازمي
 ٭ هاشم عبداهلل احملميد 

 ٭ رشيد محمد عيد العازمي 
 ٭ سعيد علي هادي العجمي 

 ٭ سلطان نايف خربوش 
 ٭ عوض سعد عوض العازمي 

 ٭ سامي محماس عايض العتيبي 
 ٭ خالد عوض ملفي املطيري 

 ٭ احمد ثنيان سويد عبيد 
 ٭ ناصر الفي ظاهر العازمي 
 ٭ عبدالسالم احمد تشو كرم 

 ٭ عبداهلل مندني عبداهلل حسني 
 ٭ خالد محمد احمد حبيب 

 ٭ مجيد حميد يعقوب العيدان 
 ٭ محمد عبداهلل محمد العتيبي 

 ٭ محمد مكي عباس الشواف 
 ٭ طالل ملفي دحيالن احلربي 

 ٭ ياسر باقر اسد اسد اهلل
 ٭ عقيل مجيبل ليلى العنزي

 ٭ فيصل محمد حمزة السلمان 
 ٭ نواف حسني عبداهلل بورحمه 

 ٭ خالد عبداهلل عوض حسني 
 ٭ علي محمد عبداهلل جرمن 

 ٭ عبدالرحيم علي محمد عبدالرحيم 
 ٭ فالح عبداهلل فالح الدوسري 

 ٭ مفلح فالح بطي املطيري 
 ٭ سلطان فالح شبيب السهلي 
 ٭ فيصل سعود سالم العازمي

 ٭ عادل عبدالرضا علي عبدالسالم
 ٭ صباح ماجد سلطان 

 ٭ علي شهاب احمد صالح 
 ٭ جراح يعقوب محمد الفهد 

 ٭ فهد محمد عبداهلل العتيبي 
 ٭ حمد مسفر صقر املطيري 

 ٭ جمعة سلطان ظاهر الشمري 

حمد العنزي
قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح امس بإجراء القرعة على 
الدفعة األخيرة من القسائم احلكومية ملشروع شمال غرب الصليبخات 

والتي تشتمل على 201 قسيمة مبساحة 400 متر مربع.
وأعلنت املؤسسة اسماء املواطنني املستحقني لدخول هذه القرعة 
بناء على أولوية طلبه االس����كاني والتي وصل التخصيص لها حتى 
تاريخ 1993/7/4. ويعتبر مشروع شمال غرب الصليبخات من املشاريع 
االسكانية اجلديدة والتي تتميز بالقرب من االمتداد العمراني وتقدر 
مساحة املشروع ب� 23651 هكتارا، وتشمل 1736 وحدة سكنية مقسمة 
الى 1030 قسيمة مبساحة 400 متر مربع، باالضافة الى ذلك يحتوي 
املش����روع على البيوت احلكومية والبالغ اجماليه����ا 396 بيتا ومن 
املتوق����ع اجنازها في اغس����طس 2013 باالضافة الى 310 ش����قق ومن 
املتوقع ان يكون تاريخ اجنازها كذلك في اغسطس 2013. هذا وقد مت 
توقيع عقد املش����روع بالبنية التحتية ل� 1030 قسيمة ملشروع شمال 
غرب الصليبخات االسكاني، وملدة 960 يوما وقد متت مباشرة العمل 
باملشروع في أواخر 2009، ومن املتوقع االنتهاء من اعماله منتصف 
2012، وبهذا تكون املؤسسة قد انتهت من توزيع قسائم مشروع شمال 
غريب الصليبخات. ويشتمل املشروع على اخلدمات واملرافق العامة 
مثل املدارس مبختلف مراحلها )روض����ة اطفال عدد 3، ابتدائي بنني 
عدد 2، ابتدائي بنات عدد 1، متوس����ط بنني عدد 1، متوسط بنات عدد 
1، ثانوية بنني عدد 1، ثانوية بنات عدد 1، كما يضم املشروع مسجدا 
جامعا عدد 1، مس����جدا محليا عدد 6، مركز ضاحية رئيس����يا عدد 1. 

وبالنسبة للمباني األخرى التي يضمها املشروع.

توزيع 201 قسيمة من مشروع 
شمال غرب الصليبخات

حمد العنزي
اعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية انها ستقوم 
بتوزيع الدفعة الثالثة من القسائم احلكومية التي أجنزتها في 
مدينة صباح األحمد والتي تشتمل على 205 قسائم للمخصص 
لهم حتى تاريخ 1996/9/15 وذلك وفقا للمواعيد التالية: 
يومي األربعاء واخلميس 17 و2010/3/18 توزيع بطاقات 
القرعة، يوم االثنني 2010/3/22 توزيع بطاقات االحتياط، 
يوم األربعاء 2010/3/24 إلجراء عملية القرعة. وطلبت 
من املواطنني املخصص لهم قس�ائم حكومية في هذه 
املنطقة واملدرجة اسماؤهم احلضور شخصيا الى مبنى 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة 
الساعة التاسعة صباحا في املواعيد املبينة أعاله، مصطحبني 

معهم البطاقة املدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة 
القرعة خالل اوقات الدوام الرسمي. علما ان من يتخلف عن 
تسلم بطاقة القرعة اخلاصة به خالل األيام احملددة بهذا 
اإلعالن فإن املؤسس�ة ستقوم باس�تبعاد اسمه وادخال 
االسماء التي تليه في التخصيص، ولن يدرجوا في الدفعات 
املقبلة اال بعد بيان سبب التخلف عن تسلم بطاقة القرعة. 
كما طلبت م�ن املواطنني املخصص لهم بيوت حكومية 
في هذه املنطقة ولم ترد اس�ماؤهم ضمن هذا الكشف 
احلضور الى مبنى املؤسس�ة العامة للرعاية السكنية في 
منطقة جنوب السرة - املسرح في التاسعة صباح االثنني 
22 اجلاري مصطحبني معهم ق�رار التخصيص والبطاقة 

املدنية للدخول ضمن االحتياط. وفيما يلي األسماء:

)أسامة البطراوي(جانب من قرعة الدفعة األخيرة لقسائم مشروع شمال غرب الصليبخات

)أسامة البطراوي(احلماد واملذكور يكرمان د.عبدالرحمن العوضي


