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»السكنية«: توزيع بطاقات القرعة

لقسائم مدينة جابر األحمد
قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
صباح أمس بتوزيع بطاقة دخول القرعة 
 )N3( لقسائم مدينة جابر األحمد في القطاع
والتي تشتمل على 324 قسيمة مبساحة 

400م.
هذا، وقد اعلنت املؤسسة اسماء املواطنني 
املس���تحقني لدخول هذه القرعة بناء على 
أولوي���ة طلب���ه االس���كاني والتي وصل 

التخصيص لها حتى تاريخ 1994/10/8.
وكانت املؤسسة قد خصصت األربعاء 

واخلمي���س 8 و2010/12/9 موعدا لتوزيع 
بطاق���ات القرعة لقس���ائم مدين���ة جابر 
األحمد، أما توزيع بطاقات االحتياط فقد 
حددت املؤسس���ة يوم االثنني 2010/12/13 
موعدا لتوزيع بطاقات االحتياط لدخول 

القرعة.
واجلدير بالذكر فقد حددت املؤسسة يوم 
األربعاء املوافق 2010/12/15 موعدا الجراء 
القرعة على هذه القسائم في مسرح مبنى 

املؤسسة بجنوب السرة.

الشيخ د. ابراهيم الدعيج وحاكم عام مدينة هوشي منه يتبادالن الدروع التذكارية

محافظ »األحمدي« وّقع مذكرة تفاهم 
مع حاكم هوشي منه الڤيتنامية

أعرب محافظ األحمدي الشيخ د.إبراهيم الدعيج عن بالغ سعادته 
لتوقيعه امس مذكرة تفاهم بني محافظة األحمدي ومدينة هوشي منه 
الڤيتنامية. جاء ذلك خ���ال احتفال كبير في قصر املدينة حيث وقع 
املذكرة عن اجلانب الڤيتنامي حاكم عام مدينة هوش���ي منه لو هوانغ 
ك���وان. وذكر محافظ األحمدي ان مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص 
قيادتي البلدين الصديقني على تعزيز العاقات املش���تركة في ش���تى 

املجاالت الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والتجارية وغيرها.
وق���ال ان هناك العديد من العوامل املش���تركة التي تتش���ابه فيها 
محافظة األحمدي ومدينة هوشي منه باعتبارهما مدينتني إسكانيتني 
وصناعيتني متثان ش���ريانا اقتصاديا في البلدين، مبينا ان الزيارة 
مناس���بة لتبادل اآلراء مع املسؤولني في مدينة هوشي منه مبا يحقق 
األهداف املش���تركة. وأضاف انه استمع خال لقائه بحاكم عام املدينة 
للخطط التنموية واالس���تثمارية في هوشي منه وما يتطلبه ذلك من 
تشجيعها بني البلدين، مؤكدا أهمية تبادل الزيارات. وأوضح ان مذكرة 
التفاهم حتدد العديد من األطر لتفعيل التعاون بني الطرفني في العديد 
من املجاالت التي من شأنها تعزيز التفاهم املتبادل والروابط الثقافية 
بني ش���عبي البلدين وكذلك في مجاالت التجارة واالستثمار والتعليم 
والبيئة والعلوم والتكنولوجيا. وبني الشيخ د.إبراهيم الدعيج انه بحث 
خال لقائه طبيعة العاقات بني البلدين وتطورها في ش���تى امليادين 
وبشكل خاص على ضوء الزيارة الناجحة لسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد لڤيتنام في عام 2007 والتي جسدت نقلة نوعية 
في تعميق العاقات وكذلك زيارة رئيس الوزراء الڤيتنامي للكويت في 
مارس 2009. وقال ان الكويت تعد الوحيدة من دول الش���رق األوسط 
املتواجدة في مدينة هوشي منه، معبرا عن األمل بأن يشكل ذلك جسرا 

للتواصل وتعزيز العاقات مع الدول العربية.
وأكد تطور العاقات الثنائية الس���يما منذ بدء الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية بالتعاون في املسيرة التنموية لهذا البلد عبر العديد 

من املشاريع والبرامج املتعلقة بالبنية التحتية منذ عام 1976.
وهنأ احملافظ ڤيتنام بنجاحها برئاسة رابطة أمم جنوب شرق آسيا في 
عام 2010، مؤكدا ان من شأن ذلك ان يسهم في تسريع العاقات وتوطيدها 

بني »االسيان« ودول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
من جانبه، أشاد حاكم املدينة بعمق العاقات بني الكويت وڤيتنام، 
مبينا ان توقيع مذكرة التفاهم بني محافظة األحمدي ومدينة هوش���ي 
منه يعزز العاقات بني البلدين في ش���تى املجاالت. ومت تبادل الهدايا 
التذكارية وقدم محافظ األحمدي ميدالية احمد اجلابر ومجسما يعبر 
عن معالم الكويت وأهدى حاكم عام مدينة هوشي منه ميدالية املدينة 
وصورة تعبر عن الثقافة الڤيتنامية. وحضر اللقاء قنصل عام الكويت 
في مدينة هوش���ي منه جنيب البدر ومساعد مدير عام غرفة التجارة 
والصناعة لنظم املعلومات سعود الزيد ومستشار الهيئة العامة للبيئة 
خليفة املطاوعة ورشود احلميدة وسكرتير أول عبدالرزاق اخلليفة.

السقف المالي للقطع هو 50 ديناراً للهواتف المنزلية و100 دينار للتجارية

القطع المبرمج للهواتف: إنذار 12 الجاري وإنهاء الخدمة 26
حث مدي���ر ادارة العاقات العامة بوزارة املواصات احمد 
رمضان املش���تركني على سداد ما عليهم من مستحقات مالية 
مترتبة على اخلدمة الهاتفية وذلك بعد بدء تطبيق القطع اآللي 
املبرمج للش���هر اجلاري، والذي سيتم مبوجبه ارسال رسالة 
حتذيرية اولى يوم االحد 12 اجلاري ستعقبها رسالة حتذيرية 
ثانية سيتم بثها الى ارقام الهواتف صاحبة العاقة في التاسع 
عشر من الشهر نفسه. واوضح رمضان انه وبعد بث الرسالة 
التحذيرية الثانية ستبادر الوزارة يوم االحد 26 اجلاري بقطع 
اخلدمة عن الهواتف املتخلف اصحابها عن الس���داد، وذكر في 
هذا الصدد ان السقف املالي الذي يقوم احلاسب اآللي بناء عليه 

بادراج الرقم الهاتفي على قائمة القطع املبرمج هو 50 دينارا 
للهوات���ف املنزلية و100 دينار بالنس���بة للهواتف التجارية، 
علما بان الهواتف التي مت سلفا االتفاق على تقسيط مبالغها 
املس���تحقة ستقطع اخلدمة عنها آليا مباشرة عند التأخر عن 
تسديد القسط الشهري املستحق. واثنى رمضان على تعاون 
املش���تركني مع الوزارة خال االشهر املاضية، كما حثهم على 
املبادرة الى دفع املبالغ املالية املستحقة مبكرا لضمان استمرارية 
اخلدمة لهواتفهم، واشار ايضا الى امكانية تسديد املشتركني 
لفواتيرهم عبر موقع الوزارة االلكتروني www.moc.kw وموقع 
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