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»السكنية«: لجان للتسّلم االبتدائي للخدمات والمرافق في مشروع مدينة سعد العبداهلل
برئاسة رؤساء مهندسي المناطق وعضوية مندوبين عن اإلدارات

الفنية  مندوبني ع���ن االدارات 
املختلفة باملؤسس���ة باالضافة 
الى مندوب عن وزارة الكهرباء 
واملاء وكذلك مندوب عن وزارة 
اللجنة  املواصالت، وستخرج 
ملعاينة األعمال بغرض التسلم 

االبتدائي في 15 اجلاري.
وقال اخللف ان االنتهاء من 
تنفيذ هذه األعمال وتس���لمها 
يأتي في اطار استكمال املؤسسة 
املباني واملرافق  لتنفيذ جميع 
العامة الالزمة للمواطنني أصحاب 
القسائم الس���كنية التي سبق 
للمؤسسة تنفيذها وتوزيعها 
املواطن���ني مس���تحقي  عل���ى 
الرعاية السكنية مبدينة سعد 

العبداهلل.

املنطق���ة الرابعة باملؤسس���ة، 
وتضم اللجن���ة في عضويتها 
الفنية  مندوبني ع���ن االدارات 
املختلفة باملؤسسة باالضافة الى 
مندوب عن وزارة املالية )ادارة 
أمالك الدولة(، وستخرج اللجنة 
ملعاينة األعمال بغرض التسلم 

االبتدائي في 14 اجلاري.
وفي االطار نفس���ه، أصدر 
م.اخللف قرارا بتشكيل جلنة 
للتس���لم االبتدائ���ي ألعم���ال 
الرئيسية لعدد 443  اخلدمات 
بيتا مبش���روع مدينة س���عد 
العب���داهلل قطع���ة 8، ويرأس 
التسلم رئيس مهندسي  جلنة 
املنطق���ة الرابعة باملؤسس���ة، 
وتضم اللجن���ة في عضويتها 

1 مبشروع مدينة سعد العبداهلل 
قطعة 8، ويرأس جلنة التسلم 
رئيس مهندسي املنطقة الثانية 
اللجنة في  باملؤسسة، وتضم 
عضويتها مندوبني عن االدارات 
الفني���ة املختلفة باملؤسس���ة 
باالضافة الى مندوب عن وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
وستخرج اللجنة ملعاينة األعمال 
بغرض التسلم االبتدائي في يوم 

الثالثاء املوافق 2010/4/13.
كما أص���در م.اخللف قرارا 
بتشكيل جلنة للتسلم االبتدائي 
ألعمال عدد 1 مجموعة محالت 
منوذج 3 مبشروع مدينة سعد 
العبداهلل قطعة 8، حيث سيرأس 
التسلم رئيس مهندسي  جلنة 

جلنة للتسلم االبتدائي ألعمال 
عدد 2 مسجد محلي منوذج 7 + 
عدد 2 سكن إمام ومؤذن منوذج 

كما أص���در م.اخللف قرارا 
ثانيا بتش���كيل جلنة للتسلم 
االبتدائي ألعمال عدد 1 روضة 
أطفال، عدد 1 مدرسة ابتدائية 
بنات وعدد 1 مدرسة ثانوية بنات 
مبشروع مدينة سعد العبداهلل 
بالقطعة رقم 8، ويرأس جلنة 
التسلم رئيس مهندسي املنطقة 
الثالث���ة باملؤسس���ة، وتضم 
اللجنة في عضويتها مندوبني 
ع���ن االدارات الفنية املختلفة 
باملؤسسة باالضافة الى مندوب 
التربية، وستخرج  عن وزارة 
اللجنة ملعاينة األعمال بغرض 

التسلم االبتدائي 12 اجلاري.
وفي االطار نفس���ه، أصدر 
م.اخللف قرارا ثالثا بتش���كيل 

في إطار إجناز أعمال البيوت 
السكنية وخدماتها مبدينة سعد 
العبداهلل، أص���در نائب املدير 
العام لشؤون التنفيذ باملؤسسة 
العامة للرعاية السكنية م.فيصل 
اخللف قرارا بتش���كيل جلنة 
للتسلم االبتدائي ألعمال عدد 
443 بيتا مبشروع مدينة سعد 
العبداهلل القطع���ة 8، ويرأس 
التسلم رئيس مهندسي  جلنة 
املنطق���ة الرابعة باملؤسس���ة، 
وتضم اللجن���ة في عضويتها 
الفنية  مندوبني ع���ن االدارات 
املختلفة باملؤسسة، وستخرج 
اللجنة ملعاينة األعمال بغرض 
التس���لم االبتدائي يوم األحد 

املوافق 11 اجلاري.

.. وتوزع بطاقات االحتياط لقسائم 
مدينة صباح األحمد قطاع )C( اليوم

تقوم املؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح اليوم 
بتوزيع بطاقات االحتياط لدخول القرعة للقسائم احلكومية 
في مدينة صباح االحمد قطاع )C( والتي تش��تمل على 
239 قسيمة مبساحة 600م2، هذا وتؤكد املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية ان صباح االربعاء املقبل في متام الساعة 
التاسعة صباحا سيكون موعدا الجراء القرعة على هذه 

القسائم في مسرح املؤسسة بجنوب السرة.
م.فيصل اخللف

ـــــــن عــمـر 6  ـــــــم اال�ســــــــنان املبــــكــر مـــــ پ تقــويـ

�سنوات باأحدث التقنيات. پ عالج وجتميل 

ك�سور االأ�سنان االأماميـــــــة. پ تف�سيل واقي 

خا�ص لالأ�سنان لوقاية طفلك اأثناء اللعب. 

پ عالج رائحة الفم الكريهة. پ عالج فوبيا 

اخلـــــــوف من عالج االأ�سنـــــــان. پ عالج و�سد 

ـــــــات التجميليـــــــة. پ تنظيف اللثة  الفراغـــــــ

العميق. پ ح�سوات جتميلية.

بـ�إ�شـراف د. في�شـل د�شـتـي

اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل الأ�سنان

ع�سو الأكادميية الأمريكية لطب اأ�سنان الأطفال

ع�سو اجلمعية الأوروبية لل�سحة العامة - اأ�سنان

أول عيادة متخصصة 
في عالج أسنان األطفال

وكل أفراد األسرة

هــل تــعــاين مـــن؟ پ الــقــلــق پ الــو�ــســوا�ــص الــقــهــري پ �ــســغــوط احلــيــاة والــعــمــل پ املـــخـــاوف املر�سية

پ اخلجل االجتماعي پ اخلالفات الزوجية پ االكتئاب پ �سرعة الغ�سب  پ وحدة خا�سة مل�سكالت 

الطفولة پ التبول الــالاإرادي پ العناد والتمرد پ التاأخر الدرا�سي پ اخلوف پ قيا�ص درجة الذكاء

الــكــالم پ �ــســعــوبــات التعلم والدي�سلك�سيا پ رفــ�ــص املدر�سة الــتــخــاطــب وا�ــســطــرابــات  اإمـــرا�ـــص  پ  

ا�ـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــ�ـــــــــــــســـــــــــــارات هـــــــــــاتـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــة جمــــــــــانــــــــــيــــــــــة.  املـــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــز: پ  ميـــــــــــــــتـــــــــــــــاز 

الـــــــــــــــــــــــــــــزواج.  لـــــــلـــــــمـــــــقـــــــبـــــــلـــــــن عــــــــــلــــــــــى  ا�ـــــــــــســـــــــــتـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــارات مـــــــتـــــــخـــــــ�ـــــــســـــــ�ـــــــســـــــة  پ 

اأول مـــركــــــــــــــــز مــــن نــــوعـــــــــــــه باملنـــطــقـــــــــــــــة الــــعــــا�ســـــــــــــــرة
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إدارة السيدة / ام يوسف
نبحـث لك عن �شريك احلـيـ�ة

اإ�شــتـ�شــ�رات وار�ش�دات اأ�شرية

الو�ساو�س القهرية

العالقات الأ�سرية

العالقات الزوجية

م�سكالت امل�سنني

م�سكالت املراهقني

الكتئاب والغ�سب

معاجلة ال�سغوط احلياتية

العناد والتمرد

العدوانية والنعزال

اآداب ال�سلوك الجتماعي

الن�ساط الزائد - ت�ستت النتباه

امل�سكالت ال�سلوكية

مهارات التعامل مع الطفل

اللجلجة - التاأتاأة - الإبدال - الدمج

م�سكالت التخاطب - عيوب النطق والكالم

التاأخر الدرا�سي

�سعوبات التعلم

اختبارات الذكاء

التبول الالاإرادي

القلق - التوتر

ا�سطرابات ال�سلوك

ا�سطرابات النوم

ا�سطرابات ال�سخ�سية

التحكم يف الغ�سب والنفعال

جميع اأنواع املخاوف )الفوبيا(

الثقة بالنف�س - الوحدة والنعزال

اإدمان التدخني

املخاوف الجتماعية

الن�سيان وعدم الرتكيز

مهارات ك�سب اأ�سدقاء

قواعد ال�سلوك الجتماعي

�سغوط العمل واأعباء احلياة

مهارات التعامل مع الآخرين

ا�ست�سارات متخ�س�سة يف:

ق�سم خا�س لعالج جميع م�سكالت الطفولة:

للحجز: 22666206 - داخلي )301( نقال: 99917530

اإ�ساأل عن

Life coaching جل�سات

برنامج املدرب ال�سخ�سي

Life coaching
برنامج اإدارة ال�سغوط

Stress management
جل�سات العالج بال�سرتخاء

جل�سات العالج بالتنومي

ا�ست�سارة الأورا )الهالة(

ا�ست�سارات هاتفية جمانية

دورات تدريبية متخ�س�سة

خدمات جديدة

لالإعــــــالن

يف �شفحــة دلــيـــل الأطـــبــ�ء
االت�ســــــــــــــــال:

24834356  -  24831168


