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شيخة العبداهلل شاركت في حفل »همتنا لديرتنا« اعتبارًا من 21 الجاري حتى أبريل 2011

المشوطي: ننتظر تطبيق
»الرعاية السكنية« تستدعي المواطنين الستكمال إجراءات التخصيص  قانون المعاقين في أقرب وقت

في مدن صباح األحمد وجابر األحمد والقيروان السكنية
حمد العنزي

بناء على تعليمات وزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ احمد الفهد 
باالسراع في تخصيص وتوزيع القسائم على املخططات، فقد تقرر البدء 
في استدعاء املواطنني الستكمال اجراءات التخصيص متهيدا لتوزيع 
القسائم عليهم على املخططات في مدينتي صباح األحمد وجابر األحمد 
السكنية ويبلغ عدد القسائم التي ستوزع اعتبارا من تاريخ 2010/9/21 
ولغاية شهر أبريل 2011 )8811 قسيمة( موزعة على 26 توزيعة حسب 
اجلدول املرفق.وتدعو املؤسسة العامة للرعاية السكنية املواطنني املتقدمني 
بطلبات سكن والراغبني في التخصيص على القسائم على املخططات 

حسب األولويات التالية: منطقة جابر األحمد حتى تاريخ 1995/6/30، 
ومنطقة صباح األحمد حتى تاريخ 2001/6/30، الى مراجعة املؤسسة 

في منطقة جنوب السرة اعتبارا من يوم األحد 19 اجلاري.
وسيكون استقبال املواطنني على فترتني األولى صباحا خالل أوقات 
الدوام الرس����مي والثانية مساء من الساعة اخلامسة مساء الى الساعة 

الثامنة مساء مصطحبني معهم املستندات التالية:
1 � شهادة راتب حديثة.

2 � شهادة حديثة من بنك التسليف واالدخار )يطلب من ادارة خدمة 
املواطن في املؤسسة(.

3 � ش����هادة س����جل عقاري حديثة من وزارة العدل مبينا فيها رقم 
اجلنسية والرقم املدني.

4 � صورة البطاقة املدنية ألفراد األسرة.
5 � صورة من عقد الزواج ملن لديه زوجة ثانية مع صورة ش����هادة 

الطالق ملن لديه مطلقة.
6 � في حالة وفاة أب صاحب العالقة عليه احضار ش����هادة س����جل 

عقاري حديثة للمرحوم باالضافة الى شهادة حصر الوراثة.
* مالحظة: في حالة التغيير في االسم يرجى احضار الكتب باالسم 

القدمي واجلديد بالنسبة للزوج والزوجة.

 بشرى شعبان
حتت رعاية الرئيسة الفخرية لنادي املعاقني الشيخة شيخة العبداهلل 
أقامت مجموعة »همتنا لديرتنا« احتفاال بعيد الفطر املبارك حضره أعضاء 
املجموعة وأهلوهم في مجم����ع 360 التجاري من أجل دمج املعاقني في 
املجتمع وادخال الفرحة على قلوبهم، وفي بداية احلفل هنأت الرئيسة 
الفخرية لنادي املعاقني الشيخة شيخة العبداهلل صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد وس����مو ولي عهده الشيخ نواف األحمد، وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد بعيد الفطر املبارك، وقالت: 
أمتن����ى ان أرى الفرحة في عيون وعلى وجوه كل أهل الكويت في مثل 
هذه املناس����بة املباركة.واضافت: كما أمتنى ان يسعد أبناؤنا املعاقون 
في كل مكان بالعيد، ومش����اركتنا في مثل هذه االحتفاالت هدفها رسم 
ابتسامة على وجوههم، متمنية ان تشارك جميع مؤسسات الكويت في 

إقامة مثل هذه االحتفاالت واملسابقات.
ومن جانبه هنأ رئيس مجموعة »همتنا لديرتنا« التطوعية ابراهيم 
املشوطي الش����عب الكويتي بعيد الفطر املبارك، شاكرا الشيخة شيخة 
العبداهلل على حضورها واستجابتها للدعوة من أجل املعاقني، كما شكر 

الشيخ علي سالم اجلابر على حضوره وتلبية الدعوى.
وشكر املشوطي مديرة التسويق في مركز إنفنتي الترفيهي في مجمع 
360 رشا احملتسب، ومدير العمليات جبرائل شابا على الدور الذي قاما 
به في اقامة هذا احلفل، كما نقدم الش����كر لوسائل اإلعالم التي حرصت 

على حضور تلك األنشطة.
وقال هذا االحتفال س����نوي إن شاء اهلل يس����تمر بدعم فريق همتنا 
لديرتنا وساعدهم سواء كانوا أصحاء أو معاقني، مشيرا الى ان احلفل 
ش����ارك فيه عدد من املعاقني إعاقات حركي����ة وذهنية، من أجل دمجهم 
في املجتمع من خالل مش����اركتهم في املسابقات التي تقام في مثل هذه 
االحتفاالت.وردا على س����ؤال حول قانون املعاقني قال الى اآلن ننتظر 
تطبيق القانون كما وعد وزير الشؤون ومدير هيئة املعاقني، وإن شاء 
اهلل يطبق في أقرب وقت.وبدورها هنأت عائشة ناصر املشاري إحدى 
أعضاء مجموعة همتنا لديرتنا التطوعية املعاقني بعيد الفطر املبارك، 
مشيرة الى ان االحتفال الذي تقيمه املجموعة هدفه ادخال الفرحة على 

املعاقني في العيد، باالضافة الى لفت االنتباه اليهم.
وأش����ارت الى ان هناك نوعا من اإلهمال من قبل الدولة في العيد في 
املجاالت التي تخص املعاقني داعية الى مزيد من االهتمام بتلك الفئة ألنها 
في حاجة الى كل الدعم.وقال عضو مجموعة همتنا لديرتنا فايز العنزي 
وجدت ان املجموعة تقوم بالعديد من األنش����طة اجليدة للمعاقني وأنا 
واحد منهم فشاركت بها من أجل االستمتاع بتلك األنشطة واالستفادة 
منها، متمنيا اني تعاون اجلميع مع اخوانهم املعاقني لكي ال يش����عروا 

ان هناك فرقا بينهم وبني اخوانهم األصحاء.

الشيخة شيخة العبداهلل خالل االحتفال   )محمد ماهر( جدول بالتوزيعات المقترحة لقسائم »صباح األحمد ـ جابر األحمد ـ القيروان«
القرعةاالحتياطتوزيع البطاقاتاإلعالنالعددقطعةالمنطقةم
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

خـارج وداخــل

اململكة العربية ال�سعودية

موؤ�س�سة فايز

99822782

لنقل الأغنام


