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إضافة إلى المباني العامة والخدمات الرئيسية

»السكنية« تسلّمت 443 بيتاً في القطعة 8 بمدينة سعد العبداهلل 

C توزيع 238 قسيمة في مدينة صباح األحمد قطاع
جمال غازي عبداهلل الذكير   ٭
سالم فيروز مرزوق فيروز   ٭

طالل علي عبدالرضا جوهر   ٭
سالم

علي احمد علي االنصاري   ٭
علي مطلق بداح السبيعي   ٭

م��ح��م��د ع���ب���داهلل ح��ج��رف   ٭
العجمي

حسين سعيد سالم العجمي  ٭
محمد منصور محمد القطان  ٭

طليحان  م��ط��ي��ران  الهيلم   ٭
الشمري 

عامر مناحي بنيه العازمي  ٭
رائد مشعل مضحي الصليلي   ٭
ابا  سليمان  محمد  ابراهيم   ٭

الخيل
عبداهلل حرمل فهيد العجمي   ٭

يعقوب  يوسف  عبدالعزيز   ٭
الزيد 

سعد سريع عبداهلل مسرع   ٭
ابراهيم  خليل  عبداللطيف   ٭

اسماعيل 
نواف احمد ثنيان المسيليم  ٭
مانع محمد هادي العجمي   ٭

ح��س��ي��ن ام���ي���ن ع��ب��داهلل   ٭
العوضي 

احمد جاسم عامر العميري  ٭
محمد  س��ي��د  ه��اش��م  محمد   ٭

العلوي
ق��ح��ص��ان ف��ن��ي��س مسفر   ٭

العجمي
سمير عبدالرزاق عبدالرسول   ٭

حجي المطوع
مبارك محسن غازي العتيبي   ٭
الدين طعمه صعفك  صالح   ٭

الشمري
جمال محمد خضير الجامع  ٭

عبدالرحمن تركي عبدالرحمن   ٭
الشريف

نايف حمود محسن العازمي   ٭
ب���رج���س م���ف���رج ب��رج��س   ٭

الدوسري 
يوسف  عبدالكريم  ابراهيم   ٭

العيدان 
سالم علي مانع العجمي   ٭
محمد بدر سعد الفرحان  ٭

يونس حسن حسين اسيري   ٭
قبالن سالم مسعود العجمي   ٭
صالح سالم عبداهلل حمود   ٭

الحماد
بندر تركي فالح الظفيري  ٭
ناصر فالح سعد العازمي   ٭

ناجي محمد يوسف البالول  ٭

نديم سالم حسن ال هيد  ٭
عمار جاسم محمد الساعي   ٭
غازي جهز خالد العتيبي   ٭

ع��ب��دال��رح��م��ن ف��ه��د حماد   ٭
الشمري 

حمود عيد مبارك العازمي   ٭
ابراهيم  محمد  اب��راه��ي��م   ٭

الحوطي 
عبدالهادي  صمعان  عبيد   ٭

العجمي 
الكعمي  زب��ن  فالح  احمد   ٭

الرشيدي
محمد  عبدالرضا  محمد   ٭

البزاز
جالل فالح فالح حجيالن   ٭

ف����راس م��س��اع��د س��ع��ود   ٭
الدارمي 

ه�����ادي ح���م���دان محمد   ٭
العجمي 

عبدالرحمن  فيحان  نايف   ٭
العتيبي 

سعد سلمان سعد العجمي  ٭
اب���راه���ي���م ح��م��د مشيط   ٭

العجمي 
هاني احمد محمد القالف   ٭

م��ش��ع��ل ع���ب���داهلل صقر   ٭
العتيبي 

احمد هالل احمد شهاب   ٭
مشعل سليمان عبدالرحمن   ٭

الكوح 
هادي حسن ناصر العجمي  ٭

ن���اي���ف ف������راج م��ع��زي   ٭
المطيري 

محمد زيد عيسى حافظ   ٭
محمد  عبدالحميد  ف��ه��د   ٭

المهيني 
جابر محمد علي عبداهلل   ٭

احمد جاسم محمد عيسى   ٭
مسيعيد  م��ط��ر  م��خ��ل��د   ٭

العازمي 
ماجد عبدالكريم سيد حسن   ٭

الزلزلة
ابراهيم  خليل  اب��راه��ي��م   ٭

الكندري 
وليد يوسف علي مراد   ٭

منصور احمد محمد خليل   ٭
طالل سالم موسى البكر   ٭

م��ح��م��د اب��راه��ي��م ف��اض��ل   ٭
الجميلي 

ع��ب��داهلل م��ل��ح��ق عايض   ٭
العتيبي 

راش����د ف��ل��ي��ف��ص ض���اوي   ٭
العازمي 

سعد ماجد عجاب العتيبي  ٭
هيثم عبدالعزيز عبدالقادر   ٭

العثمان
عبدالرزاق  معيوف  جابر   ٭

الهندال 
ع���ب���ود ف���ه���د ع���ب���داهلل   ٭

العكشان 
ع���ب���داهلل م���ب���ارك س��ال��م   ٭

العازمي 
فالح محمد علي المري   ٭

عبيد  ملفي سعود  مبارك   ٭
العتيبي

ث��ام��ر م��ن��ص��ور يعقوب   ٭
صرخوه 

اش������رف م���اه���ر اح��م��د   ٭
عبدالرحمن 

عبدالمانع محمد عبدالمانع   ٭
الصوان العجمي

اح���م���د ن���اص���ر ج��اس��م   ٭
الطراروة

بدر ماجد بدر المطيري   ٭
اح����م����د ع���ب���ي���د م��ح��م��د   ٭

العصيمي
عبداهلل عبداللطيف عبداهلل   ٭

المري 
علي  مبارك  محمد  مبارك   ٭

العجمي
س���ع���ود م��ح��م��د مسعر   ٭

العويهان 
ص��ال��ح ن��اي��ف س��ل��ط��ان   ٭

الفضلي 
ع��ب��داهلل  حسين  مشعل   ٭

القحطاني 
عبدالكريم  محمد  ف��ه��د   ٭

الديولي 
عبداللطيف  عيسى  ياسر   ٭

المسلم 
جعفر محمد حاجي بهزاد   ٭

فالح  عبداهلل عبدالرحمن   ٭
العجمي

جاسم محمد مطلق جدعان   ٭
عادل لهيب سعد سعيد   ٭

ع��م��اد ح���م���دان م���رزوق   ٭
الرشيدي 

بندر سلطان متعب مناحي   ٭
عبداهلل  يوسف  ع��ب��داهلل   ٭

الصالح 
س���ع���د ب���ش���ر ش��ب��ي��ب   ٭

الدوسري
ع��ب��ي��د ح����م����دان ذي���ب   ٭

السبيعي
فؤاد عيسى مطر البلوشي   ٭

نواف بدر ناصر الرندي   ٭

شالح نايف شالح العجمي   ٭
اب��راه��ي��م ش��ع��ي��ب سعد   ٭

االستاذ 
ناصر  اكليفيخ  ن��اص��ر   ٭

العجمي 
محمد  عبدالمجيد  هاني   ٭

الخنفر 
جاسم محمد حسن الغانم   ٭

ط������ارق س���ام���ي م��ث��ي��ب   ٭
العليوي

وائل علي عبداهلل حسين   ٭
ع���دن���ان ح��س��ن ع��ب��داهلل   ٭

االستاد 
اس��ام��ة ع��ب��داهلل خميس   ٭

جمعة 
خالد احمد سليمان السعد   ٭
ظ���اف���ر س���ال���م م��س��ع��ود   ٭

العجمي
حصيبان  ح��س��ن  متعب   ٭

مضيان 
ع���ل���ي خ��م��ي��س ع���وض   ٭

العنزي
فايز خالد منير المطيري   ٭

محمد عدنان عبدالعزيز احمد   ٭
بهبهاني

انور حسن احمد الجيران   ٭
حسن  منصور  ع��ب��داهلل   ٭

السبيعي 
اح���م���د ع���ب���داهلل ح��م��ود   ٭

المشخص
الرحيان  راشد ناصر مانع   ٭

العجمي
سعد احمد حسن عبداهلل   ٭
احمد علي محمود الشطي   ٭
بدر محمد حامد المطيري  ٭

حمد علي صالح المري  ٭
مسعود م��رض��ي ض��اوي   ٭

العازمي 
ع��ب��دال��رح��م��ن ع��ب��داهلل   ٭

عبدالهادي الراشد 
بدر محمد خميس خلف   ٭

عبدالوهاب محمد علي سلمان   ٭
االشوك

م��ح��م��د ج���اس���م م��ح��م��د   ٭
المطيري 

سرحان عبدالوهاب طاهر   ٭
الشمالي 

عبدالهادي  ن���زار  ن���واف   ٭
الغريبة 

خالد محمد عبدالهادي عزام   ٭
العجمي 

م��ح��م��د ح���م���ود محسن   ٭
العازمي 

عبداهلل بصير حمود عايد   ٭
شبيرم

س���ع���ود غ���ل���وم ج��ع��ف��ر   ٭
الكندري

مبارك محمد سند الهاجري  ٭
ح��م��دان ع��ب��داهلل محمد   ٭

السعيدي
ناصر  ذي��ب  حمود  نايف   ٭

الهاجري
يوسف  مصطفى  يوسف   ٭

العدساني
حسن طه محمد حسين   ٭

عبدالرحمن  محمد  احمد   ٭
ابراهيم 

عبدالرحيم  احمد  فيصل   ٭
العوضي 

هادي ناصر محمد العجمي   ٭
مبارك محمد مبارك عايد   ٭

عايض نافل مهدي العجمي   ٭
فهد سعد فريج المطيري   ٭

احمد محمد علي ميرزا   ٭
يوسف  عجيمان  يوسف   ٭

العجيمان 
مشعل فهد حمود الهاجري  ٭

ص���ال���ح ع���اي���ش س��ع��د   ٭
العازمي

اح���م���د م��ح��م��د ص��دي��ق   ٭
عبدالسالم 

ص���ال���ح م��س��ف��ر ن��اص��ر   ٭
العجمي

بداح محسن سالم العجمي  ٭
ممدوح رباح رجا الرشيدي   ٭
س��الم��ة ث��م��ي��م ال��ط��رق��ي   ٭

العنزي 
صالح سلطان مبارك   ٭

محمد عنتر عواد الفكر  ٭
رياض حبيب قمبر غلوم   ٭
علي يونس محمد احمد   ٭

حسن احمد حسن الكندري  ٭
محمد عبداهلل علي المري   ٭

محمد فوالذ علي غلوم  ٭
محمد ريحان علي الشايع   ٭

ناصر عبداهلل عبدالوهاب   ٭
الحسينان 

اح���م���د م������رزوق ن��اص��ر   ٭
العازمي 

ح��ذي��ف��ة م��وس��ى محمد   ٭
القطان 

بدر ناصر بدر المشاري   ٭
م���ح���م���د ح����م����ود ع��ي��د   ٭

العصيمي 
ع���اي���ض ه�����ادي ع��اي��ض   ٭

العتيبي 

شريم  ص��ال��ح  محيميد   ٭
العجمي 

م��ج��ح��م غ��ص��اب عجرش   ٭
الفضلي 

نواف محمد راضي مجرن   ٭
الشمري

اي���اد ع��ب��دال��رزاق جاسم   ٭
الصفران

م��ن��ص��ور ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف   ٭
عبدالرحمن الحوطي 

ح��س��ي��ن م��ت��ع��ب محمد   ٭
المطيري 

الفي محمد حمود الحربي   ٭
بدر ناصر حسن عبداهلل   ٭

س���ع���ود ع���اي���ش ف����راج   ٭
الحسيني 

عبداللطيف  ياسر  محمد   ٭
الصفران 

فهد مطلق حمود العازمي   ٭
احمد محمد محسن الحجيالن   ٭

العازمي
س��ل��ط��ان خ��ال��د سلطان   ٭

المطيري 
حسن حسين عادن العنزي  ٭
احمد جاسم محمد كندري   ٭

ع��ب��داهلل ع��ي��س��ى صالح   ٭
المكيمي 

ماجد سلطان فرحان محمد   ٭
عبدالعزيز  سليمان  احمد   ٭

الخلف 
ص���ال���ح خ���ل���ف رش��ي��د   ٭

الرشيدي
مبخوت  محمد  عبدالهادي   ٭

جاراهلل المري 
ت����رك����ي غ����اي����ب ت��رك��ي   ٭

العصيمي 
ناصر  عبدالكريم  ب��اس��ل   ٭

الفريح 
س���رح���ان م��ح��م��د ع��ل��وش   ٭

الهاجري 
راجي براك حويل العازمي   ٭

فاضل عباس اسماعيل علي   ٭
م���اج���د ص���ق���ر ج��ع��ي��ث��ن   ٭

المطيري 
بدر حسن عبدالرحمن حسن   ٭

البصيري
محمد نزال مجبل العازمي  ٭
باسل محمد حمد العجمي   ٭

خالد محمد جابر صخي   ٭
مساعد سعد ابراهيم المانع  ٭

احمد عسكر علي العازمي   ٭
علي عسكر علي العازمي  ٭

محمد عسكر علي العازمي   ٭

حمد العنزي
أعلنت املؤسس��ة العامة للرعاية الس��كنية بأنها ستقوم بتوزيع 
الدفعة اخلامسة من القسائم احلكومية التي أجنزتها مبدينة »صباح 
األحمد« قطاع C والتي تشتمل على 238 قسيمة للمخصص لهم حت ى 
تاريخ 1997/12/16 وذلك وفقا للمواعيد التالية: 13 و14 اجلاري توزيع 
بطاق��ات القرع��ة، 15 اجلاري توزيع بطاق��ات االحتياط، 19 اجلاري 
الج��راء عملية القرعة، ل��ذا على املواطنني املخصصة لهم قس��ائم 
حكومي��ة في هذه املنطقة واملدرجة أس��ماؤهم ضم��ن هذا اإلعالن 
احلضور شخصيا الى مبنى املؤسس��ة العامة للرعاية السكنية في 
منطقة جنوب الس��رة الساعة التاس��عة صباحا في املواعيد املبينة 
أع��اله، مصطحبني معهم البطاقة املدنية وق��رار التخصيص وذلك 
لتس��لم بطاقة القرعة خ��الل أوقات الدوام الرس��مي، علما بأن من 
يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة اخلاصة به خالل األيام احملددة بهذا 
اإلعالن، فإن املؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وادخال األسماء التي 
تليهم في التخصيص، ولن يدرجوا في الدفعات القادمة إال بعد بيان 

سبب التخلف عن تسلم بطاقة القرعة.
كم��ا دعت املواطن��ني املخصصة لهم قس��ائم حكومية في هذه 
املنطقة ولم ترد أس��ماؤهم ضمن هذا الكش��ف الى احلضور الى 
مبنى املؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة »جنوب السرة« 
في متام الساعة التاس��عة صباح يوم اخلميس املوافق 15 اجلاري 
مصطحبني معهم قرار التخصيص والبطاقة املدنية للدخول ضمن 
االحتياط، وأهابت املؤسس��ة باملواطنني ال��ى التعاون معها والتقيد 

باملواعيد املذكورة أعاله وفيما يلي األسماء:

عبدالمجيد  عبادي  حامد   ٭
الجدي

ع���ب���داهلل وح��ي��ر مطلق   ٭
الهاجري 

بدر فيصل راشد عبدالرحمن   ٭
الجليبي

تامر سعود احمد بشاره   ٭
ن��اج��ي اب��راه��ي��م ص��ال��ح   ٭

المسبحي 
فارس عمير عجاج العازمي   ٭

حمد سعيد محمد البدري   ٭
رائد نبيل محمد مرعي   ٭

م��ال��ك سيد ش��ه��اب احمد   ٭
القالف

بالل سعد بالل عبداهلل   ٭
احمد  نواف فيصل شهاب   ٭

بوعركي
عبيد فالح بطي المطيري   ٭

علي طالب محمد علي   ٭
ي���وس���ف م��ح��م��د مسفر   ٭

العتيبي 
سعود ذيب حمد العجمي   ٭

راشد عذبي مبارك واخيه   ٭
جراح

ع��ي��د س��ال��م ع��ي��د ب���داح   ٭
العازمي

م��ح��م��د ع���ب���داهلل محمد   ٭
العجمي

مفلح فالح بطي المطيري   ٭
 ٭ ج�����راح ي��ع��ق��وب محمد 

الفهد 
حسن سالم حسن العازمي   ٭
سكين  علي  احمد  محمد   ٭

الكندري
جابر باقر محمد الحسيني   ٭

م��ط��ل��ق س��ل��ط��ان مطلق   ٭
الزعبي 

ن���اص���ر ح���م���زة ع��ب��اس   ٭
العوض 

ناصر ذعار غزاي العتيبي   ٭
م���اج���د ن���ج���م ع���ب���داهلل   ٭

العبداهلل 
انس ابراهيم عبدالسالم مال   ٭

حسين 
ح��م��ود ع���ب���داهلل محمد   ٭

السنعوسي 
خالد صياح سيف العازمي   ٭
طالل سعود داود سليمان   ٭

القمالس
مساعد علي محمد المري  ٭

م��ح��س��ن م��ح��م��د محسن   ٭
العازمي

إنتاج »أسيكو للصناعات« بينما االسمنت من »أسيكو لإلسمنت« 
بحيث تشتهر مواد »أسيكو« على تنوعها بقدر عال من اجلودة 

واملتانة في السوقني الكويتي والدولي.
وأضافت أن الش���ركة املنفذة حتتل مكانة متميزة في السوق 
نتيجة ملا تتبناه الشركة من فكر جديد في البناء بحيث صنفت 
الش���ركة ضمن الفئة األولى من شركات املقاوالت من قبل جلنة 
املناقص���ات املركزية، وميكنها هذا التصنيف من تولى أي أعمال 
إنشاءات من أي نوع وتزاول الشركة مهامها حتت مظلة الشركة 
األم »شركة أسيكو« التي متتلك مصانع مجهزة بالكامل في كل من 
الكويت، وكذلك دولة اإلمارات العربية املتحدة، وقطر، واململكة 
العربية الس���عودية ويتم تصنيع وح���دات البناء ذات اخلدمة 
الش���اقة، خفيفة الوزن من اخلرسانة املس���لحة وغير املسلحة 
باس���تخدام املواد األساس���ية األكثر تقدما مثل الكوارتز والرمل 

واألسمنت واجلير.
وأوضحت ان املشاريع التي أجنزناها تتراوح بني احلكومية 
واخلاصة في الكويت واإلمارات ومنها على سبيل املثال ال احلصر 
»سوق الس���مك واخلضار في املباركية، مبنى بلدية الكويت في 
 Palms الصباحية، مركز الكويت للتوحد، مشروع خيران، فندق
Beach، مش���روع الوفرة« وغيرها من كبرى املش���اريع التي مت 
بناؤها جميعا بنظام بناء أسيكو )اخلرسانة اخللوية(. هذا إلى 
جانب انتهاء »أسيكو لإلنش���اءات والعقار« من تطوير مشروع 
نس���يمة في دولة اإلمارات على طريق الشيخ زايد، والذي احتل 
املرتب���ة 42 من بني أعلى األبراج في العالم والذي يحتضن أيضا 
فندق جال التابع ل� »أسيكو الفنادق«، مؤكدة ان الفرصة التزال 
امامنا للحصول على اكبر عدد من املش���اريع املقبلة التي تنوي 

املؤسسة تنفيذها في مشاريعها املقبلة.

فرعية، بحيث بلغت التكلفة اإلجمالية للمشروع ككل 33.164.703 
دنانير )فقط ثالثة وثالثون مليون ومائة وأربعة وس���تون ألفا 
وسبعمائة وثالثة دنانير(. هذا وقد زود املشروع باملواد اإلنشائية 
من مختلف قطاعات »أس���يكو«، إذ ان الطابوق املستخدم هو من 

وحدة سكنية واملباني العامة واخلدمات الرئيسية مبدينة سعد 
العبداهلل االس���كانية القطعة 8، وتضم بالكامل مدرسة ثانوية 
للبنات، ومدرسة ابتدائية للبنات، روضة أطفال، 2 مسجد محلي، 
2 سكن إمام، مجموعة احملالت التجارية و11 محطة محوالت كهرباء 

حمد العنزي
تسلمت املؤسسة العامة للرعاية السكنية مشروع مدينة سعد 
العبداهلل االس���كانية والبالغ عدد وحداته 443 بيتا حكوميا من 
الشركة املنفذة للمشروع، وذلك خالل احتفال أقيم أمس في قلب 
مدينة سعد العبداهلل. وقد شهد احلفل حضورا كبيرا لشخصيات 
من املؤسسة وإدارات وقطاعات شركة أسيكو لإلنشاءات واالسمنت 
والصناعات، إلى جانب حشد من اإلعالميني من الصحافة احمللية 

والعاملية لتغطية احلدث.
وتخلل احلفل مؤمتر صحافي مت فيه عرض للمخطط العمراني 
للمشروع واملرافق العامة احليوية التي جتعل من هذا املشروع 
عالمة فارقة ومدينة متكاملة بحد ذاتها جتمع مختلف اخلدمات 

والتسهيالت حتت سقف واحد.
وحتدث رئيس اللجنة مهندس املش���روع عبداحملسن البناي 
ممثال عن املؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأشاد بالتزام شركة 
غسان اخلالد وش���ركاه مبعايير وجودة األعمال اإلنشائية التي 
قامت بها الش���ركة والتي تضاهي أعلى املعايير العاملية، ناهيك 
عن التزامهم الالمتناهي بعامل الوقت، إذ مت تسليم املشروع في 
موعده الزمني احملدد، وكما هو مقرر، بالرغم من الظروف املالية 
العاملية التي ألقت بثقلها على مختلف االقتصاديات، مما يعكس 
املالءة املالية للشركة والتزامها بالوعود مع شركائها، مشيرا الى 
انه ال توجد أي مش���اكل او عراقيل تعطل تسلم املشروع اال انها 
مالحظات بسيطة ال تكاد تذكر من ناحية بعض اعمال االصباغ 
اخلفيفة الى جانب االعمال الصحية التي ميكن ان تستكمل الحقا، 

وهي بكل تأكيد ال تعطل مرحلة التسلم من الشركة املنفذة.
من جانبها، قالت نائبة املدير العام لش���ركة غس���ان اخلالد 
املنفذة للمشروع م.غيداء اخلالد ان املشروع يتضمن تنفيذ 443 

جانب من املؤمتر الصحافي

أحد شوارع القطعة قسائم في القطعة 8 مبدينة سعد العبداهلل اإلسكانية تسلمتها »الرعاية السكنية« أمس


