
محلياتاالثنين21  يونيو  2010   4

حمد العنزي
اعلنت املؤسسة العامة للرعاية الس��كنية انها ستقوم بتوزيع الدفعة 
التاس��عة من البيوت احلكومية التي اجنزتها مبدينة سعد العبداهلل والتي 
تشتمل على 164 بيتا للمخصص لهم حتى تاريخ 1996/7/31، وذلك وفقا 
للمواعي��د التالية: 22 و23 اجلاري توزيع بطاق��ات القرعة و24 اجلاري 
توزي��ع بطاقات االحتي��اط و28 اجلاري الجراء عملي��ة القرعة، لذا على 
املواطن��ن املخصص له��م بيوت حكومية ف��ي هذه املنطق��ة واملدرجة 
اسماؤهم ضمن هذا االعالن احلضور شخصيا الى مبنى املؤسسة العامة 
للرعاية الس��كنية في منطقة »جنوب السرة« الساعة التاسعة صباحا في 
املواعيد املبينة اعاله، مصطحبن معهم البطاقة املدنية وقرار التخصيص 

وذلك لتسلم بطاقة القرعة خالل اوقات الدوام الرسمي.
وقال��ت ان من يتخلفون عن تس��لم بطاقة القرعة اخلاصة بهم خالل 
االيام احملددة بهذا االعالن فان املؤسس��ة س��تقوم باس��تبعاد اسمائهم 
وادخال االس��ماء التي تليهم في التخصيص ول��ن يدرجوا في الدفعات 

القادمة اال بعد بيان سبب التخلف عن تسلم بطاقة القرعة.
واوضحت املؤسس��ة ان على املواطنن املخصص لهم بيوت حكومية 
ف��ي هذه املنطقة ولم ترد اس��ماؤهم ضمن هذا الكش��ف احلضور الى 
مبنى املؤسس��ة العامة للرعاية الس��كنية في منطقة »جنوب السرة« في 
متام الساعة التاسعة صباح اخلميس 24 اجلاري مصطحبن معهم قرار 
التخصيص والبطاقة املدنية للدخول ضمن االحتياط، واهابت املؤسسة 
باالخوة املواطن��ن الى التعاون معها والتقي��د باملواعيد املذكورة اعاله، 

وفيما يلي االسماء:

 ٭عمر علي مطلق سلطان 
 ٭مشاري زياد خلف املطيري 
 ٭علي ماطر مطلق الرشيدي 

 ٭الهيلم مشعان هطيل العجمي 
 ٭علي حمود سالم اخلرينج 
 ٭حمود دلباق علي العازمي 
 ٭فالح عبداهلل سالم العجمي

 ٭حمود شافي حمود العجمي 
 ٭احمد فرحان سويلم الشمري 

 ٭غريب علي مسفر العجمي 
 ٭مشعل سعد صعفك العازمي 
 ٭محمد خليف مزعل الظفيري 
 ٭ناصر بدر عبداهلل الغضبان 
 ٭خالد دغيم صنهات الديحاني

 ٭خالد محمد خلف اجلعيب 
 ٭خالد مبارك راشد بن بحر
 ٭علي عثمان علي بن عون
 ٭نواف فالح عيد املسيلم 

 ٭علي عبداهلل معتق الصليلي 
 ٭محم����د عبدالرحم����ن مطلق 

الرشيدي 
 ٭خالد ضحوي بداي املطيري 
 ٭صالح سعد عبداهلل فرحان 

 ٭انور فهيد غامن دلي 
عب����داهلل   ٭محم����د 

ناصرعبدالعزيز 
 ٭عبداهلل حمد محمد العثمان
 ٭يوسف فالح مثقال الشراكي

اش����تيل  عب����داهلل   ٭س����الم 
الدوسري 

 ٭عب����داهلل مجب����ل اس����نافي 
اجلدعي 

 ٭جاسم احمد عامر العامر 
 ٭حجي مبارك فارس املعصب 

 ٭ابراهيم عبدالرحمن يوس����ف 
بن حجي

 ٭ابراهي����م م����رزوق مب����ارك 
العيسى 

 ٭محم����اس عب����داهلل نص����ار 
العازمي

 ٭ايت����ام املرح����وم عبدالعزيز 
ابراهيم محمد

 ٭مش����عل عبدالعزي����ز مال����ك 
الصباح 

 ٭محمد عيدان محمد العيدان 
 ٭مشعل مبارك قماد برجس 

 ٭زايد عبدالهادي زيد العتيبي 
 ٭ناصر محمد زيد املطيري 

 ٭احمد يوسف احمد الرشيد 
 ٭جاسم محمد حسني ملك 

 ٭احمد محمد ابراهيم احمد جمال 
الدين

 ٭منصور عبدالرزاق يوس����ف 
غلوم 

 ٭خالد حمد بن مصلح مشعان 
املطيري

 ٭ناجم راجح جعيفن العبداهلل 
 ٭احمد مخلد مناور املطيري 

هميج����ان  عب����داهلل   ٭ناف����ع 
العتيبي 

 ٭سياف غازي عيد العتيبي 
 ٭محمد حمود ظاهر الرشيدي 

 ٭علي عبداحملس����ن عبدالعزيز 
القالف

 ٭فيصل ردن دندن املطيري 
 ٭مساعد مفرج محمد املطيري

 ٭مب����ارك معج����ول حمي����دي 
العازمي 

 ٭جاسم محمد علي الدشتي 
 ٭ضيدان محمد زيد املطيري 

 ٭يوسف نايف عيد الديحاني 
 ٭حمد علي سالم حماد العجمي

 ٭فرج محمد فرج السبيعي 
 ٭ناصر جاسر مطلق فهد املرد

 ٭محمد صالح سالم املري 
 ٭ندى عبداهلل غنام الشمري 

 ٭عادل مبارك جريدي فالح 
س����عود  فرح����ان   ٭احم����د 

الضفيري 
 ٭حامد محمود علي الكندري 
 ٭عبداهلل عمر فواز املطيري 

 ٭فهد باقر علي النجدي 
 ٭ماجد جاسر علي املطيري

 ٭عبداحلميد عبداهلل عبدالعزيز 
اجلاسم 

 ٭سليمان حمود سليمان املهنا 
 ٭طالل ردن عبيد املطيري

 ٭صقر غالب ماجد املطيري 
 ٭خالد احمد حمود احلسن 

 ٭عب����داهلل س����ليمان ناص����ر 
املشيطي 

يوس����ف  يعق����وب   ٭ناص����ر 
ابوقريص

 ٭طارق جاسم محمد التمار 
 ٭عبداهلل علي حسني غامن 

 ٭يونس صقر قرنفل اخلالدي 
 ٭مهيمن فاضل محمود ياسني 

 ٭عبداهلل ناصر محمد املطيري 
 ٭علي حسني حبيب السماك
 ٭عمار سعود نادر العجمي 

 ٭فايز زعال عشوي الضفيري 
 ٭احمد عبداهلل فهد الالفي 

عب����داهلل  س����ويري   ٭حم����د 
العجمي 

 ٭براك فالح بهلول الضفيري 
 ٭بدر صقر عواض الرشيدي 

 ٭عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن 
التركي 

 ٭مبارك صالح صقر املطيري 
 ٭جابر حسني عبداهلل العلي

 ٭سعد محمد عبداهلل احليان 
مبارك عبدالرحيم ناصر حافظ   ٭
 ٭طالل عناد هادي العنزي 

 ٭صالح عوض صالح احلربي
 ٭فهد راشد شوفان املطيري 

 ٭جاسم محمد حمود املرزوق 
 ٭ردن ظاهر معاشي احلسيني 

 ٭عبدالرحم����ن عصف����ور حمد 
بوعركي

 ٭عيس���ى بدر غف���ران فضل 
عبدالرحمن

 ٭خالد برجس نهار املطيري 
 ٭راشد سعد سيف الهاجري
 ٭جاسم عذيب كياد سيف 

 ٭سمير نافع سمير الصليلي 
 ٭خالد عبداهلل محمد عبداهلل 

 ٭منص����ور فيح����ان دعس����ان 
املطيري 

 ٭خالد شهاب عبداهلل اخلالدي 
 ٭سالم ماطر حمود العازمي 

 ٭عبدالرحمن عبدالقادر عبدالرزاق 
الكمالي 

 ٭ف����وزي س����عد عبدالرحم����ن 
الريش 

 ٭محمد حميد عبداهلل حسن 
 ٭فالح مرضي عقيل فالح دريع 

العازمي

 ٭مزيد مطلق سعد شيتان 
 ٭اسامة ابراهيم عبداهلل خلفان 
 ٭موسى صالح محمد العازمي 
 ٭مسير مزوق مسير املطيري 
 ٭احمد هذال ضيدان املطيري 

 ٭ضاري متران طالق الشمري 
 ٭عبداهلل فهد فدعوس العجمي 

 ٭منور عامر منور هالل 
 ٭حمدان غالب عوض جالي 

 ٭فهد جمعان سالم الدوسري 
حج����اب  مس����اعد   ٭حج����اب 

السبيعي
 ٭خالد سلطان معتوق راشد 

عب����داهلل  محس����ن   ٭خل����ف 
الشمري 

 ٭فهيد عواد عيد الشمري 
 ٭مهيزع ماطر مهيزع اخلالدي 

 ٭ايوب يوسف س����ردال حيدر 
مراد

 ٭حمود جلوي مطر الشمري 
 ٭عوض مجبل بجاد الديحاني 

 ٭ب����در رفي����د عب����داهلل طينان 
العنزي

 ٭نايف فالح ادليان املاجدي 
 ٭سعود جلوي هالل الصانع 
 ٭نبيل حنيف مزعل املزيعل 

كمع����ان  خضي����ر   ٭صهي����د 
الرشيدي 

 ٭خالد ايوب حمد اخلميس 
 ٭محمد علي محمد العجمي 

 ٭حسني علي معيوف الفردان 
 ٭عجي����ل محان خش����فان علي 

الشمري 
 ٭ابراهيم حامد عطية عيس����ى 

اخلالدي
 ٭احمد متعب مبارك املطيري 

 ٭خالد ضيف اهلل مطر العنزي 
 ٭عم����ر عي����د راض����ي س����هو 

الشمري 
 ٭مبارك هادي فهد الرشيدي 
 ٭محمد راشد شبيب الزعبي 

 ٭مبارك فراج عجاج فراج 
عب���اس  س���ويد   ٭ف���ارس 

عبداهلل 
 ٭فهد فهاد فهد العجمي 

 ٭غريب س����ند حس����ن سعود 
الدوسري

 ٭سعد ناصر خالد السبيعي 
 ٭احم���د عب���د ف���رج فراس 

العنزي
 ٭احمد خالد ناصر الصقعبي 

 ٭عبدالرحم����ن م����زاح حس����ني 
العنزي

 ٭عناد صعفق عبود الظفيري 
 ٭مرش����د حمي����دي صنه����ات 

مشعان 
 ٭ناصر بدر سليمان املكيمي 

نص����ار  احم����د   ٭ش����ريعان 
الشريعان 

 ٭بندر عبداهلل غنام الشمري 
 ٭فالح فهيد حسن الرشيدي 

»السكنية«: توزيع 164 بيتًا 
الدفعة التاسعة بمدينة سعد العبداهلل

للمخصص لهم بيوت حتى تاريخ 1996/7/31

الغانم: »الشباب والرياضة« تتنصل من التزامها تجاه »أستار اثليت«
الناشطة السياسية  أبدت 
ومدي���ر ع���ام مرك���ز الغامن 
اإلدارية شيخة  لالستشارات 
الغامن استياءها مما آلت اليه 
األمور بينها وبني الهيئة العامة 
للشباب والرياضة عقب تخلي 
األخيرة وتنصلها )بحس���ب 
التزامها  الغامن( عن  تصريح 
جتاه رعاية املشروع الوطني 
والدولي وبطوالت مسابقات 
»ستار اثليت« بعدما التزمت 
برعايتها ثم اعتذرت عن ذلك 
بصورة مفاجئة في اللحظات 

األخيرة.
الغامن قد خاطبت  وكانت 
العام���ة للش���باب  الهيئ���ة 
والرياض���ة منذ اع���الن هذا 
املشروع الضخم في أوائل مايو 
املاض���ي، ودعت مدير الهيئة 
السابق اللواء املتقاعد فيصل 
اجلزاف بديوانيتها حيث جلسا 
معا وتناقشا حول املشروع من 
كل جوانبه وأبعاده املستقبلية 
الكويت وأبنائها وأبناء  على 
اجلالي���ات بالكوي���ت والذي 
يهت���م بأكبر وأهم ش���ريحة 
ف���ي املجتم���ع الكويتي وهم 
األطفال والشباب وهو يساهم 
في حتقي���ق الرغبة األميرية 
السامية بتحويل الكويت الى 
مركز مالي وجتاري بانعاشه 
الكويتي من خالل  لالقتصاد 
بوابة الرياضة الواسعة، وجعل 
الكويت مركزا رياضيا دائما 
ورفع اسمه عاليا في احملافل 
الدولية، واألبعاد الكثيرة التي 
يشملها هذا املشروع العمالق 
الرياضية  املواه���ب  بتطوير 
الصاعدة من الفتيات والشباب 
مبختل���ف األعم���ار وش���تى 

األنشطة الرياضية.
وقالت الغ���امن: لقد أبدى 
اجلزاف حماسه ورغبته في 
رعاية الهيئة لهذا املش���روع 
الوطن���ي الدولي الذي يعود 
بالفائدة عل���ى ابناء الكويت 
واجلالي���ات املوج���ودة بها، 
وطلب بدوره من الغامن ان تقوم 
بتقدمي كتاب مفصل يحوي 
كل االحتياجات التي توصلوا 
اليها بخصوص املشروع رغبة 
منه في انطالق املشروع في 
وقته احملدد باالضافة الرفاق 
كتاب منفص���ل ومفصل عن 
االتعاب االستشارية لتطويره 
واالرتقاء به مستقبال، وذلك 
ما حدث بالفعل، حيث قامت 
الغامن بتقدمي كتابيها حسب 
ما ه���و متفق علي���ه للهيئة 
ومن ثم طالبتها الهيئة ايضا 
مبشروع عقد اتفاق ال يختلف 
السابق كموافقة  الكتاب  عن 
ضمني���ة لتوقيع العقد، وقد 
فوجئت ظهر اخلميس املاضي 
الهيئة  باتصال هاتفي م���ن 
العامة للش���باب والرياضة 

تعتذر فيه عن عدم توقيع العقد 
ورعاية املش���روع الذي تبقت 
ل���ه فقط 7 أيام عل���ى انطالق 
ال���دورة األولى من أنش���طته، 
وهو أضخم مش���روع رياضي 
شبابي دولي ستشهده الكويت 
والعالم بأسره والذي كان مقررا 
له في الثامن والعش���رين من 
الشهر اجلاري في وقت كنا فيه 
األحوج لتضافر اجلهود من أجل 
رفعة الكويت وتبني مثل هذه 
املشاريع الضخمة الرائدة التي 
تنأى عن األرباح بقدر ما تتطلع 

للنجاح واملصلحة العامة.
الغامن ان املش���روع  وأكدت 

سيتأخر بس���بب تأخير الهيئة 
وتنصله���ا، وانهم س���يقومون 
باعالن تاريخ بدء البطوالت الحقا، 
وستكون االستفسارات مبوقع 

www.staralthetekuwait.com
وأش���ارت الغ���امن ال���ى ان 
التجهي���زات تس���ير بصورة 
طيبة وهنالك مفاجآت ضخمة 
في انتظار املشاركني واجلمهور، 
وتقدمت أخيرا بالشكر لكل الذين 
س���اندوا وأثنوا على املشروع، 
مضيفة ان ب���اب الرعاية مازال 
مفتوحا للجهات احلكومية او 
القطاع اخل���اص داخل وخارج 

الكويت.

حنان عبدالمعبود
في اط���ار صرف وزارة الصحة لالعمال املمتازة، اص���در وكيل وزارة الصحة 
د.ابراهيم العبدالهادي تعميما ناش���د الوكالء املساعدين بالوزارة ومدراء املناطق 
الصحية االلتزام بالقواعد احملددة للترشيح من جهة عدم تكرار االسماء والعناية 
بدقة حتديد الرقم املدني واملبالغ املخصصة لهم لتتناس���ب واعداد املوظفني، وكل 
ما سبق امر عادي طلبه من جهة الوكيل، ولكن ما يدعو لالستغراب طلب الوكيل 
عدم رفع اي كتاب تظلم في هذا الش���أن ملكت���ب وكيل الوزارة، اذن الى اين يتجه 

املتظلمون بشكواهم؟
من جهة أخرى اصدر وكيل وزارة الصحة قرارا باس���ناد مكتب الصحة العامة 

مبنطقة الصباح الصحية الى د.سميرة القبندي كرئيسة له.
بدوره اكد مدير ادارة الش���ؤون القانونية بوزارة الصحة محمود العبدالهادي 
انه لم يعد يشترط االعالن عن الوظائف الشاغرة حسب تعليمات ديوان اخلدمة 
املدنية، مادام يتواجد اش���خاص مستوفون للش���روط، وكذلك اذا كان هناك اكثر 
من شخص في املنطقة مستوف للشروط، وسيكون هناك حرج، ففي هذه احلالة 

ميكن االعالن للمفاضلة بينهم.
وتابع ميكن ايضا االعالن عن الوظيفة الش���اغرة اذا طلب رئيس القطاع ذلك، 
مش���يرا الى صدور قرار وزاري بتعديل شروط شغل الوظائف في جانب االعالن 

عقب صدور تعميم.

العبدالهادي يطلب عدم رفع 
كتب تظلم حول األعمال الممتازة

القبندي رئيسة لمكتب الصحة العامة في منطقة الصباح

97% نسبة شهادات 
الزواج الصحي اآلمن

ق����ال مدير مركز الفحص 
التابع  ال����زواج  الطبي قبل 
إلدارة الصح����ة االجتماعية 
بوزارة الصح����ة د.يعقوب 
الكندري، ان نسبة شهادات 
الزواج اآلمن التي صدرت منذ 
تطبيق قانون الفحص قبل 
الزواج في اغسطس املاضي 
بلغت 97% من نسبة املقبلني 
على الزواج من بني 21 متقدما 

للفحص حتى تاريخه.
افتتاح  وذكر مبناس����بة 
مركز للفح����ص قبل الزواج 
في محافظة مب����ارك الكبير 
االحد املقب����ل ان هذا املركز 
هو الرابع بعد ان مت افتتاح 
ثالثة مراكز اخرى في مختلف 

احملافظات.

العنزي إلعفاء الممرضين من نظام البصمة

التمريضي����ة م����ن تطبيق نظام 
البصمة، خصوصا ان املمرضني 
أهم اكث����ر الفئات التزاما بالدوام 
وضرورة اصدار ق����رار باالعفاء 
م����ن البصم����ة أس����وة باألطباء 

وغيرهم.

من طلب دي����وان اخلدمة املدنية 
من وزارة الصحة حتديد الفئات 
املستثناة من تطبيق نظام البصمة 
لطبيعة عملها منذ شهور، اال اننا 
بكل أس����ف لم جن����د حتركا على 
أرض الواقع إلعفاء أفراد الهيئة 

حنان عبدالمعبود
أكد رئيس جمعية التمريض 
كنعان العنزي ان الهيئة التمريضية 
أساس ومحور اخلدمة الصحية 
املقدمة في املستشفيات واملراكز 
الصحي����ة، مطالبا وزير الصحة 
االلتفات الى هذه املهنة واالهتمام 

بأفرادها.
وق����ال العنزي عق����ب حملة 
التبرع بالدم التي أقامتها جمعية 
التمريض أمس الول في بنك الدم 
حتت شعار »التمريض عطاء«، ان 
كثيرا من القضايا التي يعاني منها 
أف����راد الهيئة التمريضية ال جتد 
من يستمع اليها، وتساءل: أليس 
املمرضون جزءا من اجلسم الطبي 
في البالد؟! وهل توجد رعاية طبية 

تقدم دون وجود هذه الفئة؟!
وذكر العنزي انه على الرغم 

شيخة الغامن

كتاب وكيل الصحة للوكالء املساعدين ومديري املناطق

تبرع بالدم

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

  عائلة اخلمي�س الكرام
لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــها بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

فاطمة مو�سى عبداهلل القعود
اأرملة املرحوم/ علي عبداهلل اخلمي�س

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان


