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أسماء 311 مواطنًا ومواطنة خصصت لهم قسائم في مدينة صباح األحمد السكنية
حمد العنزي

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية انها ستقوم بتوزيع الدفعة السادسة عشرة من القسائم احلكومية التي أجنزتها في مدينة صباح 
األحمد والتي تشتمل على 311 قسيمة للمخصص لهم حتى تاريخ 2001/3/18، وذلك وفقا للمواعيد التالية: أوال: يومي الثالثاء واألربعاء 1 
و2011/2/2 توزيع بطاقات القرعة، ثانيا: يوم اخلميس 2011/2/3 توزيع بطاقات االحتياط، ثالثا: يوم االثنني 2011/2/7 إلجراء عملية 
القرعة. ودعت املواطنني املخصص لهم قس�ائم حكومية في هذه املنطقة واملدرجة اسماؤهم الى 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 أوقات الدوام الرسمي. علما ان من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة اخلاصة به خالل األيام احملددة 
بهذا اإلعالن فإن املؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال األسماء التي تليهم في التخصيص، ولن يدرجوا في الدفعات القادمة اال بعد بيان 
سبب التخلف عن تسلم بطاقة القرعة، كما يرجى من املواطنني املخصص لهم قسائم حكومية في هذه املنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا 
الكشف، احلضور الى مبنى املؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة )املسرح( في التاسعة صباح اخلميس 2011/2/3 

مصطحبني معهم قرار التخصيص والبطاقة املدنية للدخول ضمن االحتياط، وفيما يلي أسماء املخصص لهم:

نبيل علي سعد املياس  ٭
مطل���ق ناي���ف مطل���ق رحيم   ٭

العتيبي
جار اهلل فالح تني الدوسري  ٭

مدغش نصار مدغش حماد  ٭
علي صالح جابر املري  ٭

حسن سالم حسن القاسمي   ٭
عبداهلل فالح رجعان العازمي   ٭

ع���ادل عبداخلالق عبداللطيف   ٭
فرج 

سالم سعود علفج شبيرم   ٭
خالد جمعة احمد محمد حجي   ٭

مهدي
فهد سعود سالم العازمي  ٭

خالد سالم راشد العازمي   ٭
حيدر حسن ناصر محمد علي  ٭
فهاد عاصي دغيم الضفيري   ٭
مطلق دغيم مطلق الهاجري   ٭
فهد عقاب خريص العتيبي   ٭

انس علي عبداهلل العبيد  ٭
سعد فهد ماضي ملحم   ٭

احمد فرحان خلف الشمري   ٭
هادي محمد مسفر احليان   ٭

سلطان صالح سلطان املجرن   ٭
ب���در محم���د عوين���ان عمار   ٭

العازمي
خالد سيف عيد بن عميرة   ٭

فهد ناصر عبدالرحمن البراك  ٭
سعود الدباغ ارفاع العازمي   ٭
مشعل عبداهلل شهاب احمد   ٭

عب���داهلل  ظاه���ر  عب���داهلل   ٭
العدواني 

ناصر عايض برجس الهاجري   ٭
طالل راشد شديد الصنيدح   ٭

مشعل سعود سعد مطلق   ٭
فالح مسعود جابر املري   ٭

سالم شويرب سالم العجمي   ٭
صالح عبدالكرمي حجي حسن   ٭

الصفار
حمود سيف محمد العازمي  ٭

عيد علي فهيد العازمي   ٭
بندر مشعل مناور الرشيدي   ٭

عب���داهلل عبدالعزيز مرتضى   ٭
البلوشي 

هيثم حسن محمد الكندري   ٭
فيص���ل عبداله���ادي خال���د   ٭

العازمي 
سرور ناصر فالح الهاجري   ٭
براك مبارك رجا الرشيدي   ٭
حمود عيد حمود العازمي   ٭

جاسم حجي يعقوب الفودري   ٭
فيصل عويد محمد الرشيدي  ٭
تومي محمد شلوان الهاجري  ٭
احمد عبدالرحمن احمد املال   ٭

ط���ارق علي عبداهلل ش���مس   ٭
الدين 

احمد ناصر سعيد العازمي   ٭
عمار عبداحلسني علي تقي   ٭
طالب علي بخيت علي املري  ٭
عادل محمد احمد اخلرجي   ٭

عب���داهلل عبداملان���ع معج���ب   ٭
العجمي

سالم بريدان رجا العازمي   ٭
فيصل علي صالح احلداد   ٭

عايض محمد حمد العجمي   ٭
محمد حسني جوهر الدشتي  ٭

جاسر علي علي الهزاع   ٭
احمد ابراهيم عباس الصراف   ٭

علي محمد ناصر العازمي   ٭
مشاري غنيم سعود السحلول   ٭

الفي عبيد محمد العازمي   ٭
محمد جاسم حسني كمال   ٭

دهيس���ان  عبي���د  محم���د   ٭
اجلويسري 

متعب ذاعر قطيم احلربي   ٭
نايف غازي محمد العتيبي  ٭
حامد غازي محمد العتيبي  ٭

عذبي مهدي هادي العازمي   ٭
عمر سعد راشد الهاجري   ٭

ناصر سعد راشد الهاجري   ٭
يوسف حسني غلوم عوض   ٭

بدر عمر جديع الهاجري   ٭
فيصل عيسى راشد املري   ٭
عالي نياف عفار العتيبي   ٭

محمد حمود حسني الفاضل  ٭
علي حسني علي جريب   ٭

جمال سالم راشد العازمي   ٭
بدر ناصر ملوح العازمي   ٭
اسامة علي محمد الهولي   ٭

احمد هاشم حسن عطا اهلل  ٭
عبداحملسن محمد عواد عقاب   ٭

العازمي
ضاري غنيم سعود بطيان   ٭

راشد مصبح فرحان العازمي   ٭
ش���خير  جطل���ي  منص���ور   ٭

العازمي 
باسم صعفك سوعان العنزي   ٭
مهدي يوسف صالح احلصار   ٭

مبارك سالم دخيل املري   ٭
عب���داهلل  محم���ود  خال���د   ٭

االنصاري 
جراح علي منسي الدملاني  ٭

عل���ي اس���ماعيل عب���د عل���ي   ٭
الشطي

مقذل محمد مقذل السبيعي  ٭
ناصر فالح ناصر العازمي  ٭

عبداهلل مانع محمد العجمي  ٭
جابر مسعود جابر املري   ٭

احمد سعد محمد املطيري   ٭
علي بدر زريب الديحاني   ٭

فهد عوض نومان الزعبوط   ٭
فالح مطلق فالح محمد   ٭

عبدالعزي���ز خال���د س���رور   ٭
اليحيوح 

علي صالح علي الدوسري   ٭
عايش عايض سالم العازمي   ٭

خالد يوسف علي جوهر   ٭
يعقوب احمد يعقوب احلامت   ٭
ابراهيم عبداهلل محمد حسن   ٭

مشعل حشر صقر العازمي  ٭
ناصر عبداهلل احمد عنان   ٭
صالح مبارك سعد مبارك   ٭
احمد سالم راشد العازمي  ٭

منصور معيدي فهيد العازمي   ٭
يوس���ف محم���د عبدالرحمن   ٭

العلي 
اسامة راشد محمد علي   ٭

غامن جاسم غامن احلساوي   ٭
عيد فهد وبران املعتقه  ٭

يوس���ف حجي عبدالرس���ول   ٭
بوفتني 

محمد صالح بداح العازمي   ٭
فواز الفي متروك العازمي  ٭

عادل ناصر احلميدي العازمي   ٭
فهد مبارك مطلق العازمي   ٭

ماجد حمدان سند الشمري   ٭
محمد علي محمد عبدالرحمن   ٭

هادي منصور عايض عبداهلل   ٭
الهاجري

راشد فهيد عويضة العجمي   ٭
نايف ثامر عجيل الشمري   ٭
حسني حبيب علي الصفار   ٭

منصور عبداهلل علي مخصيد   ٭
جابر علي مطلب كرم   ٭

خالد سعود سالم العازمي   ٭
ن���واف س���ليمان عبدالق���ادر   ٭

الدوسري 
محم���د س���عود س���عد مطلق   ٭

العازمي
خالد فيصل حسني القناعي   ٭
سلمان ماجد قراش العتيبي   ٭

براك فالح عيد العازمي   ٭
خالد وسمي سعد العازمي  ٭

عب���داهلل  محم���د  عب���داهلل   ٭
العجمي 

فالح علي فالح العجمي   ٭
محمد خالد محمد الهاجري   ٭
فهد مبارك حمود العازمي   ٭

س���ليمان عبي���داهلل دعيب���ل   ٭
العازمي 

محمد سعد رجا سالم   ٭
هادي علي طحيشل العازمي   ٭
طالل راشد رفاعي العازمي   ٭
بطي عبيد حسن العجمي   ٭

فالح جلعود حنيف الهاجري   ٭
مشعل مرزوق ناصر العازمي   ٭
محمد صالح درمييح املطيري   ٭

شعيل فرحان سعد العازمي   ٭
الفي فهد فهاد العازمي   ٭

س���لمان  محم���د  معي���وف   ٭
الهاجري 

سلمان محمد سلمان الهاجري   ٭
جاسم محمد اكبر اشكناني   ٭
نواف مبارك راشد ضرباح   ٭

فالح براك مفلح سعود   ٭
جنيب فالح صقر املطيري   ٭

محمد عبداهلل محمد العازمي   ٭
مطلق راشد فرحان العازمي  ٭
احمد زيد سعدون العازمي   ٭

يعقوب يوسف محمد دشتي   ٭
محمد سعد براك العازمي  ٭
هاني محمد علي الصالح   ٭

بطيح���ان فنيط���ل بطيح���ان   ٭
العازمي

احم���د مناور صال���ح مويهان   ٭
العازمي

خالد سعود عوض العنزي   ٭
سعد شبيب حمود العازمي   ٭
سعد مبارك عبداهلل العازمي  ٭
احمد عبداهلل حمود املليفي   ٭

احمد عبدالهادي فالح العازمي   ٭
بدر مرزوق محمد محسن   ٭

عادل مبارك جعيثن العازمي   ٭
سعد شحاذ عبداهلل   ٭

انور عبداهلل اسماعيل العبداهلل   ٭
سعود سعد محمد احلمدان   ٭

محم���د  س���ليمان  وج���دي   ٭
الغضبان

سعود محمد سعود العنزي  ٭
فهد سالم مبارك احلجيالن  ٭
فيصل سليمان راشد املال  ٭

احمد راشد مصبح سعود   ٭
يعقوب علي غلوم حسني  ٭

سعود ماجد عجاب العتيبي   ٭

احمد ساكن سليم العنزي   ٭
نايف مدعث سعود عجرة   ٭

مشاري عواد عايد احمليلبي   ٭
عبداهلل فالح سالم العجمي   ٭
عبيد جابر عبداهلل العرقان   ٭

مبارك محارب عواد العازمي   ٭
احلمي���دي  حم���دان  احم���د   ٭

املرزوب 
هشام احمد عثمان العمير   ٭

بدر علي فهيد عامر العازمي  ٭
محمد سعد محسن عتيج   ٭

حمد راشد عبداهلل العازمي  ٭
عيد مناور شري الرشيدي   ٭

عبداهلل نعمة شاهر الشمري   ٭
جاسم سمير علي املطيري   ٭

يوسف قبالن راشد العازمي   ٭
فهد مقبل بداح العازمي  ٭

عامر محمد حمد العجمي   ٭
حبيب سالم فالح ثويب   ٭

خالد راشد سيف امللعبي   ٭
امني محمد فهد طميهير   ٭

ب���داح  عبداله���ادي حس���ني   ٭
العجمي 

ماط���ر ضي���ف اهلل دعيب���ل   ٭
العازمي

عبداهلل متعب عبداهلل ناصر   ٭
الكهيلي

نبيل ناصر مبارك السعيد  ٭
بندر عيد رجعان العازمي   ٭
خلف خالد مطلق العازمي   ٭

ناصر رجعان ناصر البحيري   ٭
مبارك عيد مطلق العازمي   ٭

يوسف سالم سيف اغبيشان   ٭
طالل جعيالن محسن املطيري   ٭

طالل هادي مدلول الشمري   ٭
محمد عبيد مبارك عيد   ٭

عبداهلل مسفر محمد العجمي   ٭
حمد فالح خالد العازمي   ٭

طارق عوض سالم العازمي   ٭
مثني عبدالوه���اب عبدالعزيز   ٭

الصالح 
جابر هادي مطيع العجمي   ٭
خالد محمد مجبل العازمي  ٭

ناصر مبارك سعد العازمي   ٭
خالد احمد عباس الفارسي   ٭
خالد صالح محمد املشموم   ٭

فالح حجي فالح العازمي   ٭
خالد حمود منالن الرطيب   ٭

مرشد فليفل ناصر الداهوم   ٭
عوي���ض م���رزوق عوي���ض   ٭

العازمي 

فهد عبدالرحمن خالد شرف   ٭
خالد مبارك خالد العازمي   ٭
احمد سالم عايض سعدي   ٭

علي صالح عبداهلل االستاذ   ٭
توفيق عبداهلل حمد الهاشم   ٭

فالح مسعود محمد بندر   ٭
يوسف ثامر عبيد العازمي   ٭
عبداهلل بدر مشاري محمد   ٭
جابر عقيل سلمان سكيران  ٭

حج���اب  محم���د  عب���داهلل   ٭
السبيعي 

عبدالعزي���ز جاس���م محم���د   ٭
ماحسني 

صادق عباس ابراهيم صادق   ٭
علي كرمي عبد علي كرم  ٭

مبارك صليهم محسن العجمي   ٭
موسى حمد مشعان الرشيدي  ٭
ضيدان مطلق مبارك صامل   ٭
مشبب مطلق مبارك صامل   ٭

تركي حسن عبداهلل علي   ٭
ناصر حمد راشد املري   ٭

عبداهلل كميخ مفرج العازمي   ٭
محمد احمد عبداهلل خلف   ٭

خالد مالك حمد درباس   ٭
هاشم محمد هاشم الهاشمي   ٭

اسماعيل محمد علي مراد   ٭
صالح مبارك سالم   ٭

محمد ناصر سعد العجمي   ٭
عبدالرحمن طرقي فهد   ٭

عبداهلل خميس راشد العرميي   ٭
احمد عبدالوهاب احمد البدر   ٭

فيصل يعقوب يوسف احملميد   ٭
جاسم محمد علي مراد   ٭

نواف بدر محمد العسالوي   ٭
بدر فهد فالح الفضلي   ٭

مشاري فرحان خلف الشمري   ٭
محمد عبداهلل سالم اخلشتي   ٭

فهد فالح رجعان العازمي  ٭
علي عبدالهادي ناصر باش   ٭
محمد ناصر علي العجمي   ٭

يوسف منصور محمد ابولبقة   ٭
ماجد عبداهلل عواض العازمي   ٭

فؤاد عبداهلل محمد   ٭
مشعل محمد احمد الشراح  ٭

بدر نياف عفار العتيبي  ٭
محمد سعد فهيد السبيعي   ٭
محمد علي يوسف الشطي   ٭
طالل حزام مزيد العصيمي   ٭

س���عيد  عبداله���ادي  ع���واد   ٭
العازمي 

عبدالعزي���ز ع���وض محم���د   ٭

احلصم 
محمد صفر حسن الدمخي  ٭

يعق���وب يوس���ف عب���داهلل   ٭
بوصخر 

هاني فالح سالم   ٭
وليد راشد سعيد العلي  ٭

مشعل عايض مجبل العازمي  ٭
محم���د  عبداله���ادي  س���الم   ٭

احلجيالن
ناصر بادي محمد العتيبي  ٭

جمع���ان  ش���ريدة  مش���عل   ٭
اشحيتاوي 

بدر ناصر محمد العجمي  ٭
وائل احمد محمد املطر   ٭

فهد نواف ملبس الفضلي  ٭
فهد محمد فراج جار اهلل   ٭

منصور فالح مطلق العازمي   ٭
محمد جواد تقي علي   ٭

محمد سامي يعقوب الغريب  ٭
ناصر درع مفرج البرجس  ٭

محمود محمد غلوم اخلاجة   ٭
حمد عبداحلميد صقر القطان   ٭

فايز حمود حمدي املطيري  ٭
يوسف الفي دحيالن احلربي  ٭

عمر مبارك خليفة العازمي  ٭
ثامر نعمة شاهر الشمري  ٭

عادل عايش خالد الصواغ   ٭
سالم هادي سالم العازمي  ٭

فيص���ل محم���د عبداملنع���م   ٭
العتيبي 

يوس���ف  واص���ف  هش���ام   ٭
ابوعريشه

عبدالرحم���ن س���عيد احم���د   ٭
االصبحي

خالد سعد حطاب العازمي   ٭
صالح مطلق نفيخ العازمي   ٭

بدر احمد عبدالرحيم الكندري   ٭
علي عدنان علي فاضل   ٭

فيصل عدنان علي محمد   ٭
ماجد لهمود رويحل الشمري   ٭

سالم حسن حمد الشامري   ٭
عل���ي س���يد حس���ن عط���ا   ٭

عبدالوهاب
محمد دهام خليفة الشمري   ٭
صالح عبداهلل احمد املنيس   ٭

مش���عل عبداالمير عبداهلل مال   ٭
يوسف

محس���ن  حم���ود  عب���داهلل   ٭
العازمي

سالم حمود محسن حجيالن   ٭
محمد جاسم محمد جعفر  ٭

يشّكلون الدفعة الـ 16 من القسائم الحكومية.. والقرعة اإلثنين 7 المقبل

»السكنية« توزع 345 قسيمة من مدينة جابر األحمد
البراك: افتتاح مركز »الوقيان« للقرآن مطلع أبريل

وزارة األوقاف تسلمت المشروع االبتدائي

»اإلبداع األسري« تطلق »هويتنا« 5 فبراير
رندى مرعي

أعلن���ت مدير عام ش���ركة 
اإلبداع األسرية بثينة اإلبراهيم 
أن مؤمترها العاشر يحمل هذا 
العام شعار »هويتنا« لتزامنه 
م���ع مرور خمس���ني عاما على 
االستقالل وعشرين عاما على 
التحرير وخمس سنوات على 
الس���مو األمير  تولي صاحب 
الش���يخ صباح األحمد مقاليد 
ف���ي 5  احلك���م، وس���ينطلق 
فبراير املقبل ويس���تمر حتى 
ال� 9 منه وذل���ك برعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
الدولة  االقتصادي���ة ووزي���ر 

للتنمية واإلسكان.
وخ���الل مؤمت���ر صحافي 
لإلعالن عن انطالق نش���اطات 

املؤمتر شرحت اإلبراهيم أهم 
أهدافه وهي ماهية الهوية عموما 
وعناصر هويتنا خصوصا وما 
هي منطلقات الهوية وما الذي 
يهدد وجوده���ا ومعرفة ما إذا 
كانت الهوية متغيرة أم ثابتة 

وما هي الثوابت واملتغيرات.
وع���ن نش���اطات املؤمت���ر 
قالت اإلبراهيم انه س���يتخلله 
محاضرات جماهيرية لعدد من 
الشخصيات والدعاة، ولقاءات 
حواري���ة، ودورات تدريبية، 
وأمسيات شعري، كما سيكون 
في ختامه مهرجان إنش���ادي 
مبش���اركة نخبة من املنشدين 

العرب.
م���ن جانبه أش���ار د.طارق 
السويدان إلى أن املؤمتر يتجه 
إل���ى اعتماد الط���رح املنهجي 
والعلم���ي املعت���دل والواضح 
أنه  التعقي���د، كما  اخلالي من 
سيتم احلرص على عدم التعرض 
ألي حكومة أو جمعية أو هيئة، 
والتركيز على متاسك األسرة 
ودور املرأة احلضاري والدعوة 
الحت���رام الرأي اآلخر ومراعاة 
آداب احل���وار وإلى املش���اركة 
اإليجابية بدل النقد والتذمر ونبذ 
اإلرهاب والعنف واالهتمام بفئة 
الشباب من اجلنسني. وأكد أنه 
متت دعوة احملاضرين املعروفني 
العقالني اخلالي من  بطرحهم 
التش���نج واالنفعال. وأضاف 
د.السويدان أن للمؤمتر أهدافا 
عديدة إذ يطرح الهوية في املنهج 
الفكري اإلسالمي ونظرة اإلسالم 
إلى الهويات األخرى، ويركز على 
إذا ما كانت هوية املرأة مستقلة 
أم تخضع للتبعية، والتشديد 
على دور األخ���الق والقيم في 
بلورة الهوية وصناعتها وكيفية 
الت���وازن بني احلفاظ  حتقيق 
عل���ى الهوي���ة والتعايش مع 

اآلخرين.

ليلى الشافعي
أكد وكيل وزارة األوقاف املساعد لشؤون 
القرآن الكرمي والدراسات االسالمية عبداهلل 
البراك أن الوزارة مستمرة في استكمال خطتها 
بخصوص اعمال االنش����اءات والتوسعات 
والصيانة اخلاصة بدور القرآن الكرمي ومراكز 
التحفيظ الستيعاب الزيادة العددية للدارسني 
والدارسات وتهيئة االجواء الدراسية الالزمة 
لهم من خالل املنشآت املناسبة، مشيرا الى 
موافقة مجلس الوزراء على إنشاء عدد من 

املباني اجلديدة.
جاء ذلك في كلمة للبراك خالل تس����لم 
الوزارة االبتدائي ملشروع دار القرآن الكرمي 
)فاطمة فارس الوقيان( مبنطقة بيان صباح 
امس بحضور مديري ادارات القطاع وجهاز 

االشراف الهندسي.
وقال البراك ان دار قرآن الوقيان ستفتتح 

رسميا مطلع ابريل القادم وتعتبر اول دار 
للقرآن الكرمي يتم تنفيذها متكاملة عن طريق 
جلنة تنفيذ ومتابعة عقود الصيانة اخلاصة 
بقطاع ش����ؤون القرآن الكرمي والدراس����ات 

االسالمية حيث كان تسلم املشروع.
واشار الى ان جلنة متابعة وتنفيذ عقود 
صيانة قطاع شؤون القرآن الكرمي والدراسات 
االس����المية تش����رف على توفير الصيانة 
الالزمة الكثر من مائة مبنى منتش����رة في 
جميع احملافظات ومشروع دار القرآن الكرمي 
)فاطمة فارس الوقيان( الذي نقوم بتسلمه 
اليوم هو مدعاة للفخر واالعتزاز في خدمة 
القرآن الكرمي في ظل التحفة املعمارية التي 
تتواءم ومكان����ة دور القرآن الكرمي، والتي 
كان لالخوة جهاز االشراف الهندسي بلجنة 
تنفيذ ومتابعة عقود الصيانة اخلاصة بقطاع 
شؤون القرآن الكرمي والدراسات االسالمية 

الدور الكبير في اخراج املشروع بهذه الصورة 
اجلميلة.

من جانبه بني نائب رئيس جلنة متابعة 
وتنفيذ عقود صيانة قطاع ش����ؤون القرآن 
الكرمي والدراس����ات االس����المية م.سليمان 
السويلم أن املشروع مت تصميمه وفق رؤية 
ابداعية وابتكارية جديدة وليتحول فيه احللم 
الى واقع وليتم تسليم املشروع قبل موعده 
وبنسبة اجناز 100%، مبينا ان اللجنة تقوم 
حاليا باالشراف على ثالثة عقود تابعة للقطاع 
الدورية واجلذرية وعقد  خاصة بالصيانة 
االنشاءات الصغيرة وسيتم تنفيذ العديد من 
املشاريع من خالل العقود اجلديدة املقبلة 
في ظل وجود عدة اراض مرخصة لبناء دور 
القرآن الكرمي ومراكز التحفيظ س����واء من 
ميزانية الوزارة املقررة او من خالل مساهمة 

املتبرعني وباشراف وتنفيذ الوزارة.

قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح أمس بإجراء 
 N3 القرعة على القس����ائم احلكومية ملدينة جابر االحمد القطاع
والتي تشتمل على 345 قسيمة مبساحة 400م2. هذا، وقد اعلنت 
املؤسسة أسماء املواطنني املستحقني لدخول هذه القرعة بناء على 
أولوية طلبهم االسكاني والتي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 
1996/3/13، حيث تعتبر مدينة جابر االحمد من احد املش����اريع 
االسكانية اجلديدة ويقع مشروع مدينة جابر االحمد في اجلهة 
الغربي����ة ملدين����ة الكويت وتبعد عنها 22 كلم، وتقدر مس����احة 

املشروع 1245 هكتارا، ويشتمل املشروع على 6679 وحدة سكنية 
مقس����مة على 1457 بيتا/ 4494 قس����يمة مبساحة 400م2 وعدد 
710 شقق مبساحة 385م2. وبالنسبة للموقف التنفيذي ملدينة 
جابر االحمد، فقد مت توزيع القسائم احلكومية على املواطنني في 
القطاعني B.A5 لعدد 1835 قس����يمة ومتت مباشرة التنفيذ لعدد 
2659 قس����يمة بالقطاعني N1 وN3 في مايو املاضي، اضافة الى 
ذلك فقد مت طرح ع����دد 1475 بيتا بالقطاع N2 ومت توقيع العقد 

في شهر سبتمبر. 

 )كرم ذياب(د.طارق السويدان وبثينة اإلبراهيم خالل املؤمتر

مبنى مركز فاطمة فارس الوقيان

البراك يتوسط القائمني على املشروعمهندس الشركة يسلم عبداهلل البراك مفاتيح املركز


