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دارين العلي 
كش����ف مصدر مطلع في 
وزارة الكهرباء واملاء عن بعض 
بنود اخلطة التي سينتهجها 
وزير الكهرباء واملاء في املرحلة 
املقبلة لتطوير شبكتي النقل 
والتوزيع واالستفادة من حجم 
االنتاج اإلجمالي حملطات توليد 

القوى الكهربائية.
وقال املص����در ان اخلطة 
تتضمن اس����تبدال عدد كبير 
م����ن احمل����والت الثانوية في 
املناطق الفتا الى ان ش����بكة 
التوزيع تتضمن حاليا وجود 

28 الف محول موزعة على جميع املناطق منها 
نحو 5 آالف محول غير موائمة لطقس الكويت، 
باالضاف����ة الى 37 الف كيلومت����ر من الكيبالت 
االرضية املوجودة منذ عق����ود مصممة للعمل 

وفق استهالك طبيعي.
وبني ان هناك جهودا تبذلها الوزارة الستبدال 
احملوالت غير املوائمة وصيانة احملوالت القدمية 
والبدء في تأسيس نظام حتصيل يعزز الوعي 
االستهالكي لدى املواطنني واملقيمني من خالل 
احساسهم بالقيمة املادية لالستهالك ومضاعفة 
عدد فرق الطوارئ بنسبة 300% لتحقيق استجابة 

سريعة. وقال املصدر ان الوزير 
الشريعان عمل منذ تقلده حقيبة 
الوزارة على تطوير ش���بكتي 
الى  النقل والتوزيع، مش���يرا 
الوزير قام بطرح مناقصة  ان 
متخصصة 3 لصيانة خطوط 
النقل أثناء عملها حتى ال يتم 
أثن���اء عمليات  الكهرباء  قطع 

الصيانة«.
ال����ى قيام  واش����ار املصدر 
الوزي����ر بوضع خط����ة علمية 
عملية لتطوير وضع ش����بكة 
النقل حت����ى ال تتأثر خطوطها 
مبوجات الغبار والرطوبة التي 
جتعلها غير قادرة على العمل بكفاءة، الفتا الى 
ان اخلطة تضمنت ايضا وضع حلول ملش����كلة 
خطوط نقل محط����ة الزور اجلنوبية من خالل 
مناقصة مت طرحها حتى تتمكن احملطة من حمل 
كل الطاقة املنتجة، فهناك 560 ميجاوات تعجز 

الشبكة حاليا عن ايصالها للمدينة.
كما لفت املصدر الى ان الوزير حرص ايضا 
على وضع حلول إلنهاء املشكلة التي تواجهها 
الوزارة حاليا، فيما يتعلق بعدم قدرة الوزارة 
على االستفادة من الربط اخلليجي، خصوصا 

في اوقات الذروة.

)قاسم باشا(عبدالعزيز السمحان يوقع عقد تسليم مشروع ضاحية حطني

متابعة من احلضور

عايد الشمري متحدثا

الديوان يدعو 124 مواطنة إلى مراجعته غدًا اإلثنين
دع�ا ديوان اخلدمة املدنية 124 مواطنة إلى مراجعته غدا االثنني متهيدا 
الستكمال أوراق ترشيحهن للعمل في املؤسسات واجلهات احلكومية وفيما 

يلي األسماء:

 ٭أوضاح مفرج عوض اخلليفة
 ٭ حنان عبداحلميد بدر محمد
 ٭ دالل شاكر محمود السبيعي

 ٭ رغد مرداس محمد اجلاسم
 ٭ زهراء محمد حسني الناصر
 ٭ سارة حسني علي البلوشي

 ٭ س����دير بن����در عبدالرحم����ن 
النقيدان

 ٭ سعاد نزال حامد الرويلي
 ٭ سهيال علي نيسي مفرد

 ٭ عبير فراج برجس الدوسري
 ٭ فاطمة مرزوق مطر العازمي

 ٭ نادية فياض معيض عابر
 ٭ نورة سند محمد العتيبي

 ٭ نوير سعود سعد الدوسري
 ٭ابتسام سعران سالم الدماج
 ٭ابرار مجحم مشبب السهلي
 ٭أسماء جابر محمد السعيدي

ترك����ي  عب����داهلل   ٭أس����ماء 
السعدون

 ٭أسماء علي جناع الديحاني
 ٭العنود منصور نايف املطيري

 ٭املزون مصطف����ى محمد العبد 
الرزاق

 ٭اماني حمد محمد احلردان
 ٭أمينة بدر العبدالوهاب حمادة
 ٭انتصار سعد فيحان الديحاني

 ٭انوار صالح علي العتيبي

 ٭اميان ضيان رخى الصليلي
 ٭امي����ان عب����د اجللي����ل محمد 

البحري
 ٭اميان محمد سالم العميري
 ٭أمل عامر سعود اجلبعري

 ٭أمالك عبدالرحمن علي دربي
 ٭باسمة عبداهلل محمد املسباح
 ٭بتال عبدالعزيز فهد اخلالدي

 ٭بتلى هالل متلع الديحاني
 ٭بدري����ة عبدالرحم����ن طي����ب 

الظهوري
 ٭بدرية محمد علي املطيري

 ٭بدرية هليل غازى العتيبي
 ٭بدور مرزوق رزيق العتيبي

 ٭بشاير مطر علي العازمي
خال����د  ياس����ني   ٭بش����رى 

عبدالرحمن
اله����دى س����الم مبارك   ٭بن����ت 

سعود

عبي����د خصي����وي   ٭جواه����ر 
الديحاني

 ٭حصة يوسف سعود احلسن
 ٭حميدة محمد علي بن عبداهلل 

بن حسني
 ٭حنان حسني زايد العازمي

 ٭حنان مجبل عوض الرشيدي
 ٭حنني عدنان ابراهيم صادقي
 ٭حوراء فاضل حسن الصفار

 ٭حوراء فيصل احمد ال عباس
 ٭حوراء محمد حسني دشتي
 ٭خلداء خلف فالح الرشيدي
 ٭خلفة عقاب مروي العنزي

 ٭خيري����ة عل����ي حس����ني مان����ا 
الفيلكاوي

 ٭دالل احمد مال اهلل ابراهيم
 ٭دالل عبداهلل حمد البراهيم
 ٭دالل منور رحيل الرشيدي

 ٭رفعة سعود رجاء الهاجري

 ٭رؤية عبداهلل محمد عبداهلل
 ٭ريام رخيص ضاحي الفضلي

 ٭رمي سعد هبر الفضلي
 ٭رمي عدنان سعود النفيسي

 ٭رميية جريد سعد احلريجي
 ٭زهراء حامد حافظ العبداهلل

 ٭زهراء رجب محمد نور
 ٭سارة سليمان عبد الرزاق مال 

علي
 ٭سارة عبداحلميد طالب كوت

منص����ور غضب����ان   ٭س����عاد 
اخلالدي

 ٭سميرة عبدالعظيم هاشمي نزاد 
فيروز ابادي

 ٭سميرة علوان عبد الزيدي
 ٭شروق احمد حسن الكندري

فرح����ان  س����رحان   ٭ش����عاع 
الشمري

 ٭شعاع محمد نايف العتيبي

 ٭شهد احمد كاظم عطا اهلل
 ٭صافيه هادي محمد املري

 ٭ضحى ضايف سالم الشمري
 ٭طخيمة عامر سالم العجمي
 ٭عالية فالح صقر الديحاني

 ٭عائشة حمد راشد املري
 ٭عبير عايض صليهم العازمي
 ٭عذبية هادي حمود املطيري

 ٭عفاف سالم هالل الشمري
 ٭عال محمد عبد الهادي جمال
 ٭عهد عبداهلل محمد املطيري
 ٭غدير خالد عباس اخلالدي

 ٭فاطمة جواد يوسف بهبهاني
 ٭فاطمة حسني ناصر بوناشي

 ٭فاطمة زنكي غلوم حسني
مصل����ح  عب����داهلل   ٭فاطم����ة 

اجلميلي
 ٭فاطمة فالح عاتي الشمري

 ٭فاطمة فيصل قاسم

 ٭فاطمة ناصر غلوم كرم
 ٭فجر راشد عبداهلل مظفر
 ٭فجر وليد حسن املعتوق

 ٭ملياء خالد أحمد كلندر علي
 ٭ليلى فريد محمد شهاب

 ٭مرمي علي حسن الشراح
 ٭مس����يرة صال����ح بطيح����ان 

الصليلي
 ٭معالي سعود حماد العتيبي
 ٭مالك مبارك محمد املطيري

 ٭منى بشر ظاهر العنزي
 ٭منى طالب فيصل الفارس

 ٭منى محمد دويري العاقول
 ٭منى محمد مثال مطلق

 ٭منيرة خلف غامن العازمي
 ٭منيرة مانع راشد العجمي
 ٭مها سعد عشبان الشمري

 ٭موضي ثفنان عيد العجمي
 ٭م�ي سع��ود الغربللي

 ٭نادية احمد محمود احلسن
 ٭نوال حمود محمد العتيبي
 ٭نوال حميد صويان غازي

 ٭نوال هادي مضحي العنزي
 ٭نورة دخان علي عقلة

 ٭نورة عبد اللطيف البعيجان
 ٭نورة عبداهلل خالد العتيبي
 ٭نورة محمد ابراهيم املفرج

 ٭ن����ورة محم����ود عبداخلال����ق 
النوري

 ٭نورية سعود مبارك محمد
 ٭نوف بجاد شافي الدوسري

 ٭نوف فهد رومي الظفيري
 ٭نوير علي جمعان الدوسري
 ٭هنادي عذاب حسني عبداهلل

 ٭وضحاء عبداهلل مطر الشمري
 ٭وضحة ضيدان محمد ضيدان

 ٭وضح����ة ولي����د عب����د اجلليل 
املاجد

مصدر: إبعاد قضايا المعاقين عن التسييس 
وتعيين مدير عام من أهل االختصاص

بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في املجلس االعلى لشؤون املعاقني 
س��ابقا ان قضية تعيني مدير عام للهيئ��ة العامة لذوي االعاقة 
لالس��ف يتم التعامل معها من باب السياس��ة ما انعكس سلبا 
على اوضاع املعاقني. واض��اف ان املادة 51 من قانون املعاقني 
2010 حتدد ان من يتولى املس��ؤولية في جميع املراكز بالهيئة 
يجب ان يكون من ذوي االختصاص واخلبرة، لكن احلاصل ان 
اجلميع يقترحون اس��ماء ال عالقة لها باالختصاص وهذه تعد 
مخالفة صريحة للقانون قبل تفعيله. ورأى املصدر انه حفاظا 
على قضايا املعاقني وحقوقهم فإن على اجلميع ان يعمل إلبعاد 
املعاقني عن السياسة والتسييس ألنها قضية انسانية اجتماعية 

ال حتتمل السياسة ومهاتراتها.

الشمري يمهل الحكومة أسبوعًا لتفعيل قانون المعاقين
ويهدد بكشف تجاوزات خطيرة في دور الرعاية

خدادة ل� »األنباء«: »السكنية« ستنفذ 925 شقة بنظام السكن العمودي
بمدينة صباح األحمد السكنية جديدة بمساحة 385 م2

الذي جعل املسؤولني هم انفسهم 
الالمسؤولني ملا يحمله هذا القانون 
من شبهات دستورية فيها مخالفة 

صريحة للقانون اإلداري.
الش����مري »أصبحت  واضاف 
التلذذ مبعاناة  هواية املسؤولني 
املعاقني حتى بات سجن أبو غريب 
أرحم من املبنى املخصص لهم الذي 
يفتقر الى األمن والس����المة، ومع 
األس����ف الش����ديد على الرغم من 
تقصير احلكومة إال انهم اليزالون 
يتمسكون برأيهم بان املبنى جاهز 
والذي يعتبر رأيا مخالفا للواقع«، 
مشيرا الى انه إذا رجعنا الى املادة 
47 من القانون والتي تنص على 
وجوب ان تخض����ع الهيئة حتت 
إشراف نائب رئيس مجلس الوزراء 
ويكون للهيئة مجلس أعلى يضم 
كال من وزير الش����ؤون والصحة 
والتربية والتعليم العالي ورئيس 
املجلس األعلى للشباب والرياضة، 
متس����ائال: هل هؤالء املسؤولون 
اجتمعوا وفقا ملا اقره قانون اخلدمة 
املدنية في ضمان حقوق املعاقني؟ 

من هذه الندوة فسأفضح كل نائب 
وعد باعطاء كل معاق حقه خالل 
االنتخابات وسأطرح جميع االسماء 
امام الشعب دون حرج ولن اتوانى 
اداعات احلكومة  في عرض زيف 
ومجلس االمة بأوراق ومستندات 

قانونية.
من جانب آخر قال رئيس مجلس 
ادارة قناة العطاء احمد الفارسي 
وجهت الى وزير الشؤون 36 سؤاال 
للرد عن نقاط اخللل املوجودة جتاه 
املعاقني وكانت حجته انه اليزال 
جديدا على الوزارة ويحتاج مزيدا 
من الوقت لدراسة االوضاع وحتى 
اآلن لم اجد ردا لسؤال واحد قائال 
»نفخر بان يكون لدى الكويت اكبر 
شحن بحري ويقابل ذلك فقر شديد 
في حفاضات ذوي الرعاية، نفخر 
ايضا بان يخرج وزير البلدية علينا 
بجسور ضخمة وتقابلها مبان آيلة 
للسقوط خاصة بااليتام واملسنني 
حتى دور االحداث ال تزال تفتقر 
الى املنهجية واالصالح فأي شخص 
يخرج منها يزداد سوءا وفسادا«. 

حمد العنزي
ش����ّن رئي����س جمعي����ة ذوي 
االحتياجات اخلاصة عايد الشمري 
هجوما عنيفا على احلكومة محمال 
إياها مسؤولية ما يحدث بخصوص 
ح����ل قضاياهم ومش����اكلهم التي 
يتعرضون إليها يوميا نتيجة عدم 
تطبيق القوانني اخلاصة باملعاقني، 
مؤك����دا امتالكه أقراص����ا مدمجة 
»س����يديهات« ومستندات رسمية 
سيكش����ف عنها حتوي جتاوزات 
خطيرة في دور الرعاية، الفتا إلى أن 
ما يحدث للمعاقني مجرد مسرحية 
هزلية ه����م أنفس����هم ضحاياها، 
حيث كشف عن نيته كشف زيف 
ادعاءات املجل����س واحلكومة من 
خالل فيلم س����يعرضه األسبوع 
املقبل في مؤمت����ر صحافي إذا لم 
حتل قضية املعاقني وينفذ القانون، 
مؤكدا أن ما يحدث كفيل بإسقاط 
حكومة بأكمله����ا، وطالب النواب 
باالستقالة حيث إنهم قصروا في 
دورهم جتاه املعاقني، الفتا إلى أن 
تاريخ 19 أغسطس ستكون مذكرته 
اإلدارية مختصما  أمام احملكم����ة 

احلكومة.
وأش����ار الشمري خالل الندوة 
التي نظمتها قوى 11/11 حتت عنوان 
»أزمة تطبيق قانون املعاقني.. من 
املسؤول؟« الى ان الفترة االخيرة 
شهدت مشاكل ومخالفات جمة ال 
ميكن الس����كوت عنها أهمها عدم 
القانون اخلاص باملعاقني  تفعيل 
والذي ب����دوره أدى ال����ى إخفاق 
اخلدم����ات التي تق����دم الى ذوي 
اإلعاقة، مشيرا الى انه قرار غير 
إنساني«، قائال »ان األمر يعد أكثر 
خطورة حينما يطلب املعاق تقدمي 
شكوى ليتم الرد عليها بعد 6 أشهر، 
األمر الذي يعتبر مخالفا للقانون 
اإلداري الذي يعطي مدة الرد على 
الشكوى 60 يوما من تاريخه، األمر 

أمام مسؤولني  مس����تدركا »نحن 
غي����ر ملتزم����ني وليس����ت لديهم 
القدرة على اتخاذ القرار املناسب 
حتى ان املش����رعني رفعوا أيديهم 
ع����ن حماية املعاق����ني حتى باتوا 
يحصل����ون على أموال الدولة من 
ظهر هذا املواطن املسكني«. ووجه 
الشمري عدة رس����ائل للحكومة 
واملجل����س تتضم����ن منحهم مدة 
النار  اسبوع واحد واال فسيفتح 
مبستندات وادلة قانونية تفضح 
امرهم على الهواء مباش����رة قائال 
»رسالتي االولى للحكومة املتقاعسة 
ان لم تقم بدورها املطلوب فسنرسل 
مذكرة الى احملكمة االدارية نطالب 
فيها بتعويض نفسي وادبي ومادي 
ل����ذوي االعاقة واولي����اء امورهم 
واخرى اوجها ال����ى ممثلي االمة 
اعض����اء جلنة املعاقني بانه اذا لم 
يتم تنفيذ القانون فعليهم تقدمي 
اس����تقالتهم كونن����ا نريد اعضاء 
فاعلني قادرين على تنفيذ القرار 
ونقول لهم »مشكورين والباب يسع 
من اجلمال الكثير« وبعد اسبوع 

وبعد ذلك حت����دث رئيس املكتب 
االعالمي في قوى 11/11 بسام الفهد 
معتبرا ان التأخير في تفعيل قانون 
املعاقني تتحمله احلكومة وأيضا 
جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة 
مبجلس األمة، مس����تغربا كل هذا 
التأخير في تطبيق القانون الذي 
كان من املفترض ان يطبق بتاريخ 
2010/5/28 متمنيا اال يكون السبب 
في هذا التأخير هو ما يتم تداوله 
عن ان احد الوزراء لديه مرش����ح 
من نفس قبيلته يريد ان يضعه 
في منصب كبي����ر في الهيئة وان 
احدى النائبات تريد ترشيح زوجها 
مدعومة من احد الوزراء القياديني 
وما نسمعه من تسريبات صحافية 
يسربها احد الوزراء هو خير دليل 
على هذا الكالم. وأضاف الفهد أنه 
من املؤسف ان يكون االهمال في 
حقوق املعاقني بهذه الطريقة التي 
تنم عن عدم االحس����اس مبعاناة 
املعاق����ني واس����تخدامهم كورقة 
سياس����ية يتم من خاللها فرض 

سياسة الترضيات واحملاباة.
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الفهد يقوم بجولة ميدانية على المدينة الثالثاء المقبل

الشريعان: خطة مستقبلية  لتطوير 
شبكتي النقل والتوزيع في المرحلة المقبلة

السمحان: توقيع عقد تسليم مشروع ضاحية حطين 
وتوقعات بافتتاح السوق يونيو 2011

محمد راتب
قال رئيس مجلس ادارة جمعية حطني التعاونية 
عبدالعزيز السمحان اننا كتعاونيني نحصد اليوم 
ثم���ار جهود اعضاء مجالس االدارات الس���ابقني 
الذين بذلوا الكثير من اجلهد والعمل النشاء سوق 
ضاحية حطني الذي قمنا بتس���لمه، وفي الوقت 
ذاته لن ننسى جهود املؤسسات احلكومية التي 

حرصت على تنفيذ املشروع. 
واضاف، خالل حفل تسلم سوق ضاحية حطني، 
ان جتهيز الس���وق سيس���تغرق وقتا لتشغيله، 
ورغم ذلك سنس���تمر في تقدمي السلع الغذائية 
واالس���تهالكية عبر الف���روع لتوفير احتياجات 
املستهلكني. واعتبر السمحان توقيع عقد تسلم 
مش���روع ضاحية حطني بحضور كل من ممثلي 
وزارة املالية ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
وع���دد كبير من اعضاء مجل���س االدارة القدماء 
واحلاليني ولفيف من س���كان املنطقة 29 املاضي 
يوما مشهودا جلميع سكان املنطقة وللمساهمني 
ألنه يشهد انطالقة تعاونية جديدة نحو مستقبل 
مشرق، كما يعتبر اضافة جديدة للصرح التعاوني 

الكويتي الذي يفخر به اجلميع. 
وكشف السمحان عن توقعاته بافتتاح سوق 

الضاحية في منتصف العام املقبل وبالتحديد في 
يونيو 2011 ألن عملية جتهيز وتأثيث السوق من 
االرفف والبرادات وغيرها من املستلزمات تستغرق 
عدة اشهر من حيث اختيار الشركة التي ستقوم 

بتصميم السوق واخرى للتنفيذ. 
واعلن الس���محان عن افتتاح مهرجان السلع 
الرمضانية اليوم وقيام اجلمعية بدعم 50 سلعة 
اساس���ية كما قامت الشركات بتخفيض االسعار 
بالتعاون مع اجلمعية لتصل نسبة اخلصم الى 
50%. واعلن عن تخصيص موقع الكتروني جديد 
للمس���اهمني لالعالن عن املمتلكات التي يريدون 
بيعها من »سيارة � ساعة � قلم« وغيرها باملجان 
معتبرا اياها خدمة جديدة مميزة تقدم للمساهمني 

الول مرة في اجلمعيات التعاونية.
وقال السمحان ان اجلمعية بصدد تقدمي خدمة 
السيارات لرواد سوق الضاحية ومثل هذا العمل 
يعتبر االول من نوعه على مس���توى اجلمعيات 
التعاوني���ة. واش���ار الى اهمية قي���ام اجلمعية 
بانشاء البوابة االلكترونية لتقدمي افضل اخلدمات 
للمساهمني وسكان املنطقة لتكون الرابط االساسي 
بينهم وبني جميع املرافق احمليطة بهم من مجلس 

ادارة اجلمعية واملدارس وغيرها.

تشمل استبدال عدد كبير من المحوالت الثانوية في المناطق

افتتاح مهرجان السلع الرمضانية في »تعاونية حطين« اليوم بتخفيضات %50

م.عيسى خدادةالشيخ أحمد الفهد

اخلاص بدوره بإنشاء املشاريع 
التنموي����ة عليها وبالتزامن مع 

بناء املواطنني لبيوتهم.
 وعلى ضوء ذلك س����يقوم 
نائب رئيس مجل����س الوزراء 
للش����ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ 
أحمد الفهد صباح يوم الثالثاء 
املقب����ل بجولة ميدانية تفقدية 
ملدينة صباح االحمد االسكانية 
والتي تعد من اكبر املش����اريع 
املنفذة على مستوى الدولة في 
إطار اخلطة التنموية للوقوف 
واالطالع عن كث����ب على آخر 
املنفذة  املس����تجدات واالعمال 
داخ����ل املدينة وما وصلت إليه 
ومدى إمكانية سباقها للجدول 
الزمني املعد للتنفيذ للحيلولة 
دون تأخيرها عن املوعد احملدد 
لالنتهاء نظرا مل����ا حتمله تلك 
املدينة من اسم غال على اجلميع 
لصاحب الس����مو االمير إضافة 
ملوقعها االستراتيجي الواقع في 

املنطقة اجلنوبية من البالد.

البنية التحتية، متوقعا ان يكون 
الطرح سبتمبر املقبل 2010 بكلفة 

إجمالية 16 مليون دينار.
وأضاف م.خدادة أن ضاحية 
السكن االس����تثماري مت اعتماد 
املخطط التنظيمي لها ومت االنتهاء 
التخطيطية  م����ن املخطط����ات 
التفصيلية وج����ار العمل على 
االنته����اء من بقي����ة املخططات 
التفصيلية للطرق  التصميمية 
وشبكات البنية التحتية، متوقعا 
طرحها منتصف ديسمبر املقبل 
2010 بكلفة إجمالية 23 مليون 
دينار، مشيرا الى ان الضاحية 
الصناعية والترفيهية باملدينة 
جار العمل على إعداد املقترحات 
التخطيطية متهيدا للعرض على 

اللجنة املختصة باالعتماد.
انه س����يتم إنشاء  واوضح 
خدم����ات البنية التحتية ملواقع 
االراضي االستثمارية والتجارية 
املختلفة الصناعية والترفيهية 
والرياضية والتكنولوجية بعد 
جتهيزها ومن ثم بيعها للقطاع 
اخلاص مبزاد علني ليقوم القطاع 

A – ع����دد 2201 بيت، الضاحية 
B – عدد 1728 قسيمة، الضاحية 
C – عدد 1561 قس����يمة، واخيرا 
الضاحية D – عدد 2131 قسيمة، 
الفت����ا الى انه مت ط����رح جميع 
القطاعات للتنفي����ذ ولم يتبق 
إال احمل����ور اخلدم����ي حيث مت 
اعتم����اد املخط����ط التنظيم����ي 
للمحور اخلدمي ومت االنتهاء من 
املخططات التخطيطية التفصيلية 
ومخططات الطرق وكافة أعمال 

2201 بيت، باإلضافة الى 7373 
قسيمة سكنية مبساحة 600 متر 
مربع، مشيرا الى انه ستتوافر في 
الضواحي جميع املرافق العامة 
من امل����دارس مبختلف انواعها، 
واملس����اجد، ومراك����ز ضاحية 
ومراكز صحية ومساجد ومخافر 
شرطة ومحالت جتارية فرعية 

ومحطات وقود.
وأشار أن الضواحي السكنية 
للمدينة تتألف من اوال الضاحية 

حمد العنزي
أكد نائب املدير العام لشؤون 
االس����تثمار ومش����اريع القطاع 
اخل����اص في املؤسس����ة العامة 
للرعاية السكينة م.عيسى خدادة 
أن املؤسسة ستشرع ألول مرة 
بوض����ع مخطط����ات وتصاميم 
جديدة وحديثة سيتم تطبيقها 
في غضون الفترة املقبلة وذلك 
لتنفيذ 925 شقة سكنية مبدينة 
صباح االحمد االسكانية بنظام 
السكن العمودي متكاملة اخلدمات 
مبساحة 385 مترا مربعا ضمن 
الس����كن االستثماري،  ضاحية 
مش����يرا الى انه مت����ت مراعاة 
االحتياجات الضرورية للمواطنني 
من ناحية املخططات والتصاميم 
واملساحات الش����املة داخل كل 

شقة.
وقال م.خدادة في تصريح ل� 
»األنباء« ان هذه الشقق ستكون 
من ضمن املخطط العام للمدينة 
التي تش����تمل عل����ى 5 ضواح 
سكنية للس����كن اخلاص حيث 
تضم 9574 وحدة سكنية، منها 

د.بدر الشريعان

المحور الخدمي س�يتم طرحة س�بتمبر المقب�ل بكلفة إجمالي�ة 16 مليون دينار
ضاحية الس�كن االستثماري س�تطرح بكلفة 23 مليون دينار وس�تباع بمزاد علني


