
الخميس 12 نوفمبر 2009   5محليات
»السكنية« تستدعي 21 مواطناً لتسلم 83 ألف دينار إجمالي مستحقاتهم من البنية التحتية

51.5 ملي�ون دين�ار إجمال�ي المبال�غ المصروف�ة ل�� 11526 مواطن�اً م�ن أصح�اب القس�ائم ف�ي 5 مناط�ق 
صرح مدير عام املؤسس���ة العامة 
للرعاية السكنية م.علي الفوزان بأن 
املؤسسة قامت بتنفيذ القانون رقم 7 
لس���نة 2005 والقانون رقم 25 لسنة 
2006 منذ صدورهما في شأن صرف 
كامل البنية التحتية ألصحاب قسائم 
)ضاحية صباح السالم � مدينة سعد 
العبداهلل � ضاحي���ة عبداهلل املبارك 
� ضاحية القي���روان � منطقة املنقف 
اجلديدة( وبلغت مجمل املبالغ املصروفة 
51.5 مليون دينار، استفاد منها ما يقارب 

11526 مواطنا.
واضاف ان 21 مواطنا لم يتسلموا 
مستحقاتهم من دفعتي البنية التحتية 
منذ صدور القرارين، وتقدر هذه املبالغ 
مبا يقارب 83 الف دينار، واملؤسس���ة 
تدعو املواطنني التالية أسماؤهم الذين 
لم يتسلموا مس���تحقاتهم من البنية 
التحتية ملراجعته���ا، وذلك في مبنى 
املؤسسة مبنطقة جنوب السرة لدى 
ادارة االيرادات والتحصيل )الدور االول(. 
علما ان ادارة االي���رادات والتحصيل 

استكملت نظامها اآللي، وذلك بإدخال 
جمي���ع البيانات في احلاس���ب اآللي، 
كما اعتمدت املؤسس���ة تطبيق نظام 
التحصيل الفوري )كي � نت( لتحصيل 
املبالغ املس���ددة لها، مما يسهل على 
املواطنني اجناز معامالتهم في أسرع 

وقت.
وفيما يلي االسماء:

المنقف الجديدة

عب���داهلل عبدالرحم���ن عب���داهلل 

القديري

سعد العبداهلل

ابوبك���ر عل���ي محم���د عب���داهلل 
عبدالرحيم

فيصل غازي حميان العرادة
عبداهلل بديوي احمد الفهد

محمد عبداهلل الفي املطيري
عبدالوهاب عبدالهادي عبداحملسن 

فرج
بخي���ت  عب���داهلل  عبدالعزي���ز 

العجمي
جابر فهد عبداحملسن العجمي

صباح السالم

عبدالرحمن ماجد علي حسني
يعق���وب يوس���ف يعق���وب جنم 

اخلرس
خالد سعد فهد حميدي

عبداهلل المبارك

أيتام فيص���ل عبداملل���ك محمد 

عبدامللك
يوسف عبداهلل عبدالرحمن ابراهيم

احمد عبداهلل ميرزا علي محمد
مصطفى أبواحلسن هاشم

عصام فيصل عبداهلل عباس
عادل عباس عبداهلل أبل

مصطفى محمد يوسف مصطفى
أيتام وليد حمد الفهد احلمد

محمد يوسف مبارك العبداهلل
حم���د علي يوس���ف عل���ي احمد 

م.علي الفوزانالشطي.

اللواء ناصر الدعي يستمع إلى شرح حول إجراءات مشاركة احلرس الوطني في تأمني قمة التعاون جانب من املشاركني في توقيع عقد تنفيذ مشروع مجمع املرحوم عبداهلل العثمان التجاري

وكيل الحرس الوطني اطمأن على استعدادات 
تأمين قمة مجلس التعاون الخليجي

»القصر« توّقع عقد تنفيذ مشروع مجمع 
المرحوم عبداهلل العثمان التجاري في حولي

قام وكيل احل����رس الوطني اللواء ناصر الدعي 
بجولة تفقدية في معس����كر الصمود للوقوف على 
آخر الترتيبات واالجراءات املتعلقة مبشاركة احلرس 
الوطني في تأمني مؤمتر قمة مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية املقرر عقده في ديسمبر املقبل.
واجتمع وكيل احلرس الوطني مع قيادات احلرس 
الوطني املعنية بتأمني مواقع املسؤولية حيث استمع 
الى ش����رح كامل لكل مهام وواجبات تلك الوحدات 
واالدوار املنوطة بها للقيام مبهامها على الوجه االكمل، 
كما اعرب اللواء ناصر الدعي عن تقديره لكل اجلهود 
املبذولة واالستعدادات الكبيرة وبالغ ارتياحه ملا ملسه 
من جهوزية كاملة وتعاون وتنسيق مشترك بني قوات 

احل����رس الوطني مع اخوانهم في وزارتي الداخلية 
والدفاع كفريق عمل واحد إلجناح انشطة مؤمتر القمة 
اخلليجية. وخالل جولته التفقدية اكد الدعي على 
التوجيهات الكرمية من رئيس احلرس الوطني سمو 
الشيخ سالم العلي ونائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل االحمد بااللتزام العسكري والضبط 
والربط والتواجد الفعال وحسن التصرف واللباقة 
مع ضيوف الكويت لنعك����س الصورة احلضارية 
املشرقة لبالدنا احلبيبة، موضحا ان جناح هذه القمة 
سيشعرنا جميعا بالفخر واالعتزاز ملا فيه رفعة شأن 
هذا الوطن الغالي في ظل القيادة احلكيمة لصاحب 

السمو االمير وسمو ولي عهده االمني.

وقعت الهيئة العامة لش����ؤون القصر امس عقد 
تنفيذ مشروع مجمع املرحوم عبداهلل العثمان التجاري 

اخليري في منطقة حولي.
وقال املدير العام للهيئة علي العليمي ل� »كونا« 
ان املشروع س����يكون احد اجنازات الهيئة املتميزة 
حيث جاء نتيجة دراسة مستفيضة من الهيئة وابناء 

املرحوم عبداهلل عبداللطيف العثمان االوصياء.
وأضاف ان هذا املشروع يأتي امتدادا للمشاريع 
التي قامت بها س����ابقا الهيئة وابناء املرحوم وذلك 
تطبيقا لوصيته التي أوصى فيها بأن الثلث اخليري 
تتولى ادارته وتنميته دائرة االيتام ممثلة بالهيئة 

العامة لشؤون القصر.

وأوضح ان ثل����ث املرحوم ينفق من ايراده على 
املش����اريع اخليرية ف����ي الكويت والب����الد العربية 
واالس����المية، مش����يرا الى ان الهيئة جتتمع دوريا 
القرار جميع املشاريع اخليرية لثلث املرحوم اخليري 
مبشاركة بعض ابنائه من خالل جلنة االوصياء املشكلة 
ب����ني الهيئة واالوصياء من ابن����اء املرحوم عبداهلل 

العثمان تنفيذا لوصية والدهم رحمه اهلل.
من جانبه، عبر عضو جلن����ة االوصياء عدنان 
عبداهلل العثمان عن بالغ شكره لهيئة شؤون القصر 
وحرصهم على تنفيذ وصية املرحوم والده وحتقيق 
رؤيت����ه اخليرية التي هدف اليه����ا في حياته وبعد 

مماته.

خبير پولندي: سقوط حائط برلين
ساهم في إخراج صدام من الكويت

إميان العوضي � كونا: قال خبير پولندي انه بسقوط حائط 
برلني فإن القطبية الثن����ائية في العالم اختفت، مما يس���ر االمر 
للمجتمع الدولي لتنظي����م حتال���ف عمل من اجل اخراج قوات 
رئي���س النظام العراقي البائد ص�����دام حس���ني من الكويت في 

عام 1991.
ورأى مدير املعه���د الپولندي للش���ؤون الدولية نائب وزير 
اخلارجية الپولندية السابق د.أندرزيج انانيكز الليلة قبل املاضية 
انه لوال س���قوط حائط برلني لكان حتري���ر الكويت آنذاك أكثر 
صعوبة من حيث القدرة على تنظيم حتالف دولي يواجه عدوان 

صدام حسني.
وي���زور أنانيكز الكويت حلضور منتدى نظمه معهد الكويت 
الديبلوماسي االثنني املاضي مبناسبة الذكرى العشرين لسقوط 

حائط برلني في التاسع من نوفمبر 1989.
وأعرب عن سروره باالهمية التي توليها الكويت لذكرى سقوط 

حائط برلني كونه حدثا مهما في أوروبا.
واستذكر أنانيكز مشاركة الوحدات الپولندية التابعة وقتذاك 
الى االحتاد السوفييتي السابق في قوات التحالف الدولية قائال: 
انها كانت املرة االولى التي نش���ارك فيها في عمليات عس���كرية 
دون حلفاء حلف شمال االطلسي )ناتو( املستقبلني والتي كانت 
تهدف الى حتقيق هدف مش���ترك يتعدى املصالح الفورية داخل 

حدود أراضينا.
وتطرق اخلبي���ر الپولندي الى االبعاد االنس���انية االخالقية 
لبن���اء حوائط في بؤر مختلفة من العال���م مثل جدار العزل بني 
الفلسطينيني واالسرائيليني وعلى احلدود الفاصلة بني املكسيك 

والواليات املتحدة وغيرها.
واتبع »يبدو ان بعض السياس���يني يعتق���دون ان احلوائط 
تس���وي اخلالفات وبالطبع فإن س���قوط حائط برلني يضع هذا 

التوجه حتت املجهر«.

اختفاء القطبية الثنائية في العالم


