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املؤسسة حددت يومي 29 و30 اجلاري لتوزيع البطاقات و1 مايو لالحتياط و20 أكتوبر إلجراء القرعة

»السكنية«: استدعاء 226 مواطناً بالدفعة الثانية لقرعة بيوت مدينة جابر األحمد
حمد العنزي

أعلنت املؤسس����ة العامة 
أنها  الس����كنية عن  للرعاية 
ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية 
البي����وت احلكومية في  من 
)مدينة جابر األحمد( والتي 
تش����تمل عل����ى )226( بيتا 
 N2 مبس����احة 400 م2 قطاع
للمخصص لهم حتى تاريخ: 
1996/7/7 وفق����ا للمواعي����د 

التالية: 
الثالث����اء  يوم����ا  ٭أوال 
واألربع����اء 30 و2014/4/29 

توزيع بطاقات القرعة.
٭ ثانيا ي����وم اخلميس 
2014/5/1 توزي����ع بطاق����ات 

االحتياط.
٭ ثالث����ا ي����وم االثن����ني 
2014/10/20 إلج����راء عملية 

القرعة.
وطالبت املؤسسة املواطنني 
املخصص لهم بيوت حكومية 
في هذه املنطق����ة واملدرجة 
أسماؤهم ضمن هذا اإلعالن 
باحلضور شخصيا إلى مقرها 
في منطقة جنوب السرة في 
متام الساعة التاسعة صباحا 
حس����ب التواري����خ احملددة، 
البطاقة  مصطحبني معه����م 
التخصيص  املدنية وق����رار 
وشهادة راتب حديثه وذلك 
لتستلم بطاقة القرعة خالل 

أوقات الدوام الرسمي.
وأكدت أن من يتخلف عن 
تسلم بطاقة القرعة اخلاصة 
به خالل األيام احملددة، فإنها 
س����تقوم باس����تبعاد اسمه 
التي تليهم  وإدخال األسماء 
في التخصيص، ولن يدرجوا 
في الدفع����ات القادمة إال بعد 
بيان سبب التخلف عن تسلم 

بطاقة القرعة.
وبين����ت أن املواطن����ني 
املخصص لهم بيوت في هذه 
املنطقة ولم ترد أس����ماؤهم 
ضمن ه����ذا اإلع����الن عليهم 
احلضور إلى مبنى املؤسسة 
باملس����رح في متام الس����اعة 
التاسعة صباح يوم اخلميس 
املوافق 2014/5/1 مصطحبني 
معه����م ق����رار التخصي����ص 
املدني����ة للدخول  والبطاقة 

ضمن االحتياط. 
وأهابت املؤسسة باملواطنني 
التعاون معها والتقييد  الى 
باملواعيد املذكورة، مبينة أنه 
لن يسمح بدخول القاعة إال 

لصاحب العالقة فقط.

طالل احمد عبداهلل املسفر   ٭
ابراهي���م محمد  عبدالعزي���ز   ٭

العثمان  
عويض سعد عوض الرشيدي   ٭
مسعود محمد سعود املطيري    ٭
سعيد حسني سعيد اخللفان    ٭

شمالن حمد عبيد املطيري    ٭
مهدي عوض محمد القحطاني    ٭
صقر فهد حمود الزيد الناصر    ٭
عيد محمد مرزوق الرشيدي    ٭

علي داود سلمان الصباح    ٭
عبداهلل فالح عبداهلل الرسام   ٭

بدر فوءاد سيد الرفاعي    ٭
عبداهلل عبداملجيد عبداحلسني   ٭

غالب  
يوسف عبداهلل معتاد احلربي    ٭

فهيد حمد مفرج العجمي    ٭
هيثم محمد طاهر البناي    ٭
طالل محمد شعبان قاسم    ٭

ع���وده رخيص ناص���ر هادي   ٭
الضفيري 

سالم علي حسني    ٭
علي فهد علي الهاجري    ٭

فالح عبداهلل سالم العازمي    ٭

محم���د عل���ي محمد ش���ينان   ٭
العجمي 

خالد عيد محمد العازمي    ٭
ماجد نحيطر سيف النويعم   ٭
طارق حمود حطاب حسن    ٭

حزمي ملفي محمد العازمي    ٭
محم���د عبداللطي���ف محم���د   ٭

الفارس 
عادل سعود فالح العازمي    ٭

هيف قحموم بداح احلجرف    ٭
يوسف محمد علي احمد    ٭

بدر حويان راشد املطيري    ٭
فرج علي فرج املطيري    ٭

عبدالرحم���ن عب���داهلل محمد   ٭
العنزي 

فهد عبداهلل عايض الهاجري    ٭
محم���د عبداهلل ش���عبان علي   ٭

بلوشي 
مشعل محمد عامر الهاجري    ٭
تركي بندر سوعان العنزي    ٭
وليد عبداهلل حسن السعيد    ٭

مشعل جاسم قاسم محمد    ٭
فهيد ابراهيم عامر الهاجري   ٭

مبرك يوسف مبرك العازمي    ٭
مخلد سعد حجي العازمي   ٭

بدر ناصر جحيل اخلالدي    ٭
مطلق راجح جعيفن العبداهلل    ٭
وليد خالد العبدالكرمي املنيس    ٭

علي حمزة عباس عبداهلل    ٭
ناي���ف فال���ح حم���دان عل���ي   ٭

النويعم  
حمود هادي حمود املطيري    ٭

بدر جدي خالد العتيبي   ٭
مساعد تركي عشوان العنزي    ٭

ثامر عبيد ثامر العتيبي    ٭
عبدالرحم���ن محم���د عبداهلل   ٭

القطان  
خالد عبداهلل محمد الرشدان    ٭

بدر غنمان خليف املاجدي    ٭
بخي���ت حرب���ي بخي���ت ثقل   ٭

الدوسري 
صالح سالم مطلق ابو حديده   ٭

احمد فهد عبدالعزيز العازمي   ٭
حمدان محمود عواد العنزي    ٭

عمار حمزه عباس سناسيري    ٭
محمد فهد محمد احماده    ٭

زايد سعيد عجب العتيبي    ٭
مبارك محمد فارس القحطاني    ٭
حسني ناصر حسني العجمي    ٭

عويض���ه عبدالرحمن حس���ن   ٭
العجمي  

السيد محمد مختار الكاظمي    ٭
محمد عبداهلل خلف احلربي   ٭
عزيز منصور فالح الهاجري   ٭

احمد حسني علي رضا    ٭
فيصل نفل منصور العجمي   ٭

طالل غازي حبيب مدلل    ٭
احمد فالح مسعود املطيري    ٭

س���عود عبدالعزي���ز س���عد   ٭
املجرن  

منص���ور عب���داهلل عني���زان   ٭
العجمي  

ش���ري  مريزي���ق  مب���ارك   ٭
الرشيدي 

عبدالرحمن عب���داهلل ظويهر   ٭
الرشيدي  

عادل حسني علي الصراف    ٭
س���عد س���عود محمد مس���فر   ٭

املطيري  
شبيب سعد محمد العجمي    ٭
محمد غالي جلفيف الذايدي    ٭

صنيت���ان  عل���ي  عب���داهلل   ٭
العتيبي  

خالد ناصر هويج العجمي    ٭
محمد علي علي شهاب    ٭

ب���الل  مطل���ق  عبداله���ادي   ٭
الهاجري  

يوس���ف محم���د عبدالرحيم   ٭
الكندري  

بش���ار سالم يوس���ف ابراهيم   ٭
صقر 

الزند  ابراهي���م  ب���در  ابراهيم   ٭
العتيبي  

بندر سلطان نزال مناحي    ٭

عادل احمد علي محمد    ٭
عادل سليمان علي الهاملي   ٭

حمود مجبل محمد العتيبي    ٭
محم���د من���ران فال���ح محمد   ٭

الهاجري 
فهد خلف احلميدي وقيت    ٭
حمد محمد عبيد العجمي    ٭

عبداحلمي���د  عبداجللي���ل   ٭
عبداجلليل العنزي  

مشاري احمد محمد علي    ٭
احمد حسني فراج الهاجري    ٭
نادر جاسم جاسب القالف   ٭

علي مراد حسني جاسم    ٭
وليد ردن عماش املطيري    ٭

ناصر مبارك عبداهلل اجلميعة  ٭
سعد علي مرزوق ابوشيبة  ٭
عامر مناحي نزال الشمري   ٭

نايف ملاس مشعل املطيري    ٭
ناي���ف عب���ود مس���لم جازع   ٭

العازمي  
باسم فهد رشدان القروي    ٭
احمد قبيل حسني العنزي   ٭
محمد قبيل حسني العنزي   ٭

ابراهي���م س���لمان اس���ماعيل   ٭
ابراهيم  

طالب تركي مال اهلل رجب   ٭
جمال عايد سوعان العنزي   ٭
جالل محمد كميل الفضلي    ٭
حسن سليمان تقي عسكر    ٭

عابد عباس سيد جعفر    ٭
فهد منوخ حمود املطيري    ٭

عبداهلل عبداللطيف عبدالعزيز   ٭
الصفار  

هشام صالح عبداهلل احلرز    ٭
سالم عبدالقادر احمد الراشد    ٭

س���مير عبدالرحي���م حس���ن   ٭
غريب  

عبدالك���رمي عب���داهلل مرزوق   ٭
الشمري  

نواف مطشر مانع الظفيري    ٭
حمزة عباس خليفة صفر    ٭
حسني علي احمد الديولي   ٭

عل���ي  عبدالعزي���ز  س���عود   ٭
حمادي  

هاج���د  ثام���ر  عبدالعزي���ز   ٭
العتيبي  

راش���د  عب���داهلل  جمح���ان   ٭
العجمي  

عبداهلل موسى احمد الرشيد    ٭
عبدالعزي���ز  ولي���د حس���ن   ٭

القصيبي  
مهدي سالم مطلب عزام    ٭

س���عيد عبدالك���رمي س���عيد   ٭
بوسويهي  

مفرح غريب عياد املطيري   ٭
عبدالناص���ر محم���د عبداهلل   ٭

املسفر  
مسير فهد بنيه اخلرينج    ٭

مش���عل متعب محمد قضبان   ٭
الشمري 

خلف سبيل عوض الرشيدي    ٭
صفوق عبيد محمد الشمري    ٭

سعود فهد سعود حجاب    ٭
فالح فهيد فالح الهاجري   ٭

وليد كاظم جنف الشمالي    ٭
خالد جاسم احمد اخلليفة  ٭
عادل غنيم مذخر السريع   ٭
مهوس زيد مهوس الزيد    ٭

ناصر فالح سيف العجمي    ٭
احمد خلف عناد العنزي    ٭

جراح عجاج محمد العنزي   ٭
بدر ساجي معجب الدوسري   ٭

ناصر مناع ناصر وقيت    ٭
عارف ليل مهدي العنزي    ٭

ن���واف حبيب راش���د عبداهلل   ٭
املطيري 

مفرج فهد محمد احماده    ٭
حمد ج���واد عبداحملس���ن بو   ٭

حمد 
عايد سويد مرعي العنزي    ٭
حامد محيل محمد الصالل    ٭
حمد احمد محمد الشرهان    ٭

خالد حسني عبداهلل الشعالن   ٭
باسل جاسم محمد السبت    ٭

عبداهلل مضحي نايض احلدب    ٭
جمال ناصر ساري العتيبي    ٭
محمد فالح جلوي العنزي    ٭

محمد مبارك عبداهلل اجلميعة    ٭
علي ثني فالح العجمي    ٭

بدر خليفة جريدي العازمي    ٭
طارق سمحان ماجد السمحان   ٭
محمد طريخم غنيم الظفيري    ٭

حمد ساير عجيمي العنزي    ٭
خال���د فري���ح عبدالرحم���ن   ٭

الرشيدي  
حسني درويش مطر الشمري    ٭
محمد مجبل صعفك املطيري    ٭
خالد ثنيان احمد عبدالعزيز    ٭

عادل غربي عمر الشمري    ٭
جمعه سالم جمعه عيد   ٭

رمض���ان  ش���رهان  محم���د   ٭
الشمري 

احمد جعفر غلوم جعفر    ٭
محم���د  مناح���ي  مطل���ق   ٭

القحطاني  
محمد فهيد عويضه العجمي    ٭
سالم مبارك مفلح الصليلي    ٭

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز   ٭
الرشود  

مشعل عبداهلل مبارك العازمي    ٭
سلمان فهد ركاد املطيري    ٭
ياسر حمزة ياسر اخلباز    ٭

فايز عبيد خلف احلربي   ٭
عمار ابراهيم جاسم صادقي    ٭
عبداهلل تركي شريد املطيري    ٭
حسن عبداهلل جنم عبداهلل    ٭

بدر علي موسى الرشيدي    ٭
احمد سعد عبيد اللميع    ٭

محمد جاسم محمد القطان   ٭
عبداهلل مطر علي العنزي    ٭

جاس���م عبداحلس���ني حاجيه   ٭
مظفر  

فارس عمير عجاج العازمي    ٭
علي حسني علي املسري   ٭

محمد حسني سلمان العنزي    ٭
محم���د  عب���داهلل  محم���د   ٭

عبدالواحد  
عبداهلل عبدالرس���ول حسني   ٭

اخلياط  
سالم زيد سالم زايد املطيري   ٭

علي محمد حمود احلربي    ٭
محمد جواد مالحسن الناصر    ٭
عبداهلل ساير غريب العجمي   ٭

عيس���ى  محم���د  عب���داهلل   ٭
البلوشي  

ماجد علي مطر املصيريع    ٭
علي عبداحملسن فاضل صالح    ٭

ناصر مبارك ناصر سريع    ٭
مسفر فالح محمد الهاجري    ٭

وليد علي حسني الغريب   ٭
احمد مهاوش سويد السعيدي    ٭

عبداهلل غامن عيد آل علي   ٭
محمد عبداهلل سفير العتيبي    ٭

عدنان سالم فالح عبيد    ٭
فاضل جاسم احمد الكنكوني   ٭

ناص���ر  عبدعل���ي  يعق���وب   ٭
االبراهيم  

سعد حواس حديد الشمري    ٭
عبداحلميد عبداهلل عبدالعزيز   ٭

اجلاسم  
فالح الفي مطر العنزي   ٭

خالد احمد علي الكندري    ٭
منصور سمير سند سريع    ٭

ناصر احلميدي ناصر البش���ر   ٭
العنزي 

مفرج مدعث مفرج املطيري    ٭
فايز زعال عشوي الضفيري    ٭
محمد مناور غنيم العازمي    ٭

فيصل دلي عواد العنزي    ٭
فهيد مانع نهيقان العجمي    ٭
شافي عقل سالم الظفيري    ٭

طالل ماجد جعدان العتيبي    ٭
بدر ناصر حياة    ٭

عب���داهلل حم���دان س���وعان   ٭
العنزي  

س���الم عبي���داهلل دعيبي���ل   ٭
العازمي  

سعود سالم عبداهلل العازمي  ٭

الصبيح قامت بزيارة مفاجئة إلدارة املرأة والطفولة فريق الغوص: مخاطر مالحية في جون الكويت
»الشؤون«: اعتماد وجود مرافقة أمنية مع مفتشات احلضانات 

وقرارات تسكني بقية الشواغر في القطاعات خالل أيام

النادي العلمي اختتم مسابقة ميكانيكا السيارات

طال����ب فري����ق الغوص 
بض����رورة معاجل����ة وضع 
العالمات املالحية والس����فن 
الغارقة في البحر خاصة في 
جون الكويت ملا تس����ببه من 

حوادث بحرية خطيرة.
وذكر مس����ؤول العمليات 
البحرية بالفريق وليد الشطي 
ان الفريق متك����ن من وضع 
عالمات مالحية مع إضاءة ليلية 
مؤقتة ملواقع عديدة خطرة في 
اجلون لتحاشي االصطدام بها 
من قبل الصيادين وأصحاب 
القوارب ومتنى من اجلهات 

املختصة ضرورة العمل حلل 
هذه املش����كلة في أقرب وقت 
ممكن حيث إن هناك الكثير من 
السفن املهملة التي ترسو قرب 
السواحل وغير املؤمنة الرسو، 
وعند هبوب العواصف مع املد 
العالي تنجرف هذه السفن إلى 
التيار حتى تصل  البحر مع 
إلى مياه ضحلة أخرى تستقر 
عليها وقد تكون ضمن املمرات 
البحر، كما  املالحية ملرتادي 
أن وجود العديد من الركائز 
املالحي����ة القدمية املهملة في 
بعض نواحي اجلون تسبب 

خطرا مالحيا أيضا.
وأض����اف ان املواقع التي 
وضع بها عالمات مالحية هي 
ركيزة بحرية في شمال اجلون 
و3 ركائز في رأس العكاز مقابل 
ساحل السالم وركيزة مقابل 
البترول وسفينة  مؤسس����ة 
غارقة في موقع الرشدان في 
الكويت  أقصى غرب ج����ون 

مقابل محطة الدوحة.
الفريق لتنبيه  كما سعى 
املقاول الرئيسي ملشروع جسر 
جابر لض����رورة إنهاء وضع 
البحرية في جون  العوامات 

الكويت التي ال حتمل إضاءة 
وال دالالت مالحي����ة واضحة 
والت����ي قد تس����بب حوادث 
الفريق  أبدى  بحرية، وكذلك 
مالحظاته على طريقة تثبيت 
ه����ذه العوامات مما تس����بب 
في فق����د 5 عوامات في جون 
الكويت والت����ي تعتبر كأنها 
ألغام بحرية وهي خطرة على 

القوارب والسفن.
ودعا الشطي مرتادي البحر 
إلى توخي احلذر عند املرور 
املناطق اخلاصة بإنشاء  في 

جسر جابر.

بشرى شعبان

كشفت مصادر مطلعة في 
وزارة الشؤون ان الوزيرة 
هند الصبيح، قامت صباح 
أمس بزيارة مفاجئة إلدارة 
املرأة والطفول����ة والتقت 
املفتش����ات الالئي تعرضن 

لالعت����داء في إح����دى دور 
احلضانة اخلاصة وأبلغتهن 
أنها أص����درت قرارا ابلغت 
به إدارة األمن واحلراس����ة 
الوزارة بفرز س����يارة  في 
ومرافقني للمفتشات الالئي 
يقمن بجوالت تفتيشية على 

دور احلضانات.

ووعدت باتخاذ اإلجراءات 
القانونية ومتابعة القضية 
قانونيا بحق املعتدي على 

املفتشات.
على صعيد آخر، بينت 
الوزيرة هند  أن  املص����ادر 
الصبيح اعتمدت عددا من 
القرارات الصادرة عن جلنة 

ش����ؤون املوظفني في شأن 
تس����كني بعض الش����واغر 
القطاعات ومتت  لعدد من 
الوزارة  إلى وكيل  إحالتها 
لكي تصدر في قرارات بعد 
أن تأخذ رقم السجل العام، 
متوقعة صدورها خالل األيام 

القليلة املقبلة.

دانيا شومان

كان مح����ور التعرف على 
أجزاء الدورات املغذية حملرك 
السيارة آخر فعاليات مسابقة 
ميكانيكا السيارات واألنظمة 
التي  ال����� 22� 2014  املرورية 
نظمها النادي العلمي بالتعاون 
مع وزارتي التربية والداخلية، 
حت����ت رعاية النائ����ب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد، 
حيث شهد احملور تنافسات 
املدارس  قوية بني طالب����ات 

املشاركة لكي يحققن مراكز 
أولى في أزمنة قياسية وهو 
م����ا حققته طالب����ات ثانوية 
الفروانية حيث حققن املركز 
األول مبجموع درجات %100 
- وزمن ق����دره 1.33 دقيقة. 
وج����اءت في املرك����ز الثاني 
ثانوي����ة ريطة بنت احلارس 
بنات وحصلت على مجموع 
درجات 100% - وزمن قدره 
1.56 دقيقة. وفى املركز الثالث 
جاءت ثانوية فاطمة الهاشمية 
بن����ات وحصلت على %97 - 

وزمن قدره 1.22 دقيقة.

كما اسفرت نتائج احملور 
للم����دارس الثانوية بنني عن 

اآلتي:
٭ املركز االول: ثانوية عبداهلل 
اجلابر الصباح بنني بدرجة 

100% وزمن 1.04 دقيقة.
٭ املركز الثاني: ثانوية جابر 
بن عبداهلل بنني ودرجة %100 

وزمن 1.05 دقيقة.
٭ املركز الثالث: ثانوية صباح 
الناصر بن����ني ودرجة %100 

وزمن 1.29 دقيقة.
وذك����ر الرئيس التنفيذي 
للمسابقة م.خالد احلسن ان 

الطالب والطالبات املشاركني 
في احمل����ور كانوا على درجة 
عالية من املهارة واإلملام التام 
بكل مجموعات أجزاء محرك 
السيارة، لذا كانت املنافسات 
قوية بينهم وهو ما أوضحته 
نتائج املراكز الثالثة األولى من 
اجلانب����ني وحصول املدارس 
الفائزة على درجات املسابقة 
النهائية وفى أزمنة كان الفارق 
فيها ثواني قليلة، وهو ما يدل 
على املستوى العالي املهاري 
والعملي لدى طالب وطالبات 
املدارس املشاركة في احملور.

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

الصـــديـق > الســـالم > حطــيـن
مــــواقــع متمـــيـــزة

ثـقــة > مصـداقـيـة
1971 6666دانة األربش العقارية

للبــــــيـــع أراضـــي في جــنـــوب الســـرة �صيانة التكييف املركزي

 غ�ساالت- طباخات
- وحدات تكييف

خدمة 24 �ساعة

ثالجات - فرايزرات -برادات 
فـــي العـــراق
ن�سرتي جميع العقار

 يف العراق
اأرا�سي - مزارع - بيوت

96611574
90909898

الدفع يف الكويت

للبيـــــــــــــــــع شــــــــــاليـــــــــــــه 
فـــــي لؤلـــــــــــؤة اخليـــــــــران

املرحلــــة الثالثــة �سف اأول 

نظام م�ساع م�ساحة 260م2 

دوريـــــن 5 غــــــرف

اإطــــاللــــة بحرية وا�سعــة

ال�سعر 250 األفًا

60644132

اإعــالن
تقدم: 

1- نا�سر يو�سف اأحمد العبيد

2- م�سعل يو�سف اأحمد العبيد

اأ�سحــاب �سركة/ فل فيجن لال�سترياد 

والت�سدير ووكيل بالعمولة/ ت.

بطلب اإىل اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة:

- تعديل الكيان القانوين لل�سركة من ت�سامنية 

اإىل ذات م�سوؤولية حمدودة.

ـــــــه اعــــتـــــرا�ض اأن يتــــقـــــــدم لالإدارة   يرجى ممـــــــن لـــ

املذكورة خالل �ستني يومًا من تاريخ ن�سر الإعــالن 

بــاعــــتـــــرا�ض خـــطـــــي مــرفقًا بـــــــه �سنـــــد املديــونيــة 

واإل فلن يوؤخذ بعني العتبار.

كويتيا اجلن�سية

اإعــالن
تقدم: 

1- ليلــــى عثمــــان فــــا�ســــل

2- نــا�ســـر يو�ســـف العبيـــد

اأ�سحــاب �سركة/اي هيلث انرتنا�سيونال 

حلـــجـــــز الـــفنــــادق والـــعـــقـــــارات

واملـــ�ســـحـــــات العــــالجيــــــــة

بطلب اإىل اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة:

- ف�سخ عقد ال�سركة نهائيًا.

ـــــــه اعــــتـــــرا�ـــــــض اأن يتــــقـــــــدم لالإدارة   يرجـــــــى ممن لـــ

املذكورة خـــــــالل خم�سة ع�سر يومًا مـــــــن تاريخ ن�سر 

ـــــــالن بــاعــــتـــــرا�ـــــــض خـــطـــــي مــرفقًا بـــــــه �سنـــــد  الإعــ

املديــونيــة واإل فلن يوؤخذ بعني العتبار.

مطلوب م�سرف عمال نظافة  

للعمل لدى �سركة نفطية

على اأن تتوافر فيه ال�سروط التالية:

• كويتي اجلن�سيـــــة.
تطــــــبيـــــــــق  يف  متخ�س�سـة  تدريبيــــة  دورات  على  حـــــــا�ســــــل   •
معايري ال�سالمة و املمار�سات ال�سحية الآمنة يف التعامل مع 

الأغذيـــــة, و ال�سيافة والنظافة ولديه خربة يف اإدارة العقود.

ــه الــــقــــدرة عــلــى مــتــابــعــة عـــمـــال الــنــظــافــة والإ�ــــســــراف  ـــ • لــديـــ
عليــــــــــهم.

العربية  بــالــلــغــتــني  والــكــتــابــة  والــــقــــراءة  املـــحـــادثـــة  يجــــــيد   •
والإجنليــــزية.

)MS Office( يجيــــــــــــــد ا�ستخدام الكمبيــــــــــــوتر وبرامــــــــــــــــج •

تر�سل ال�سرية الذاتية على فاك�ض رقم:  24613981 

career@alarfaj-group.com  :اأو على الربيد الإلكرتوين

AT001 :مع ذكر الإ�سارة رقم

صرح رئيس اللجنة الثقافية واالجتماعية 
بجمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية 

بدر املطيري عن إقامة ندوة بعنوان 
األزمة اإلسكانية والتكلفة املالية اليوم 
مبقر اجلمعية، وسيشارك في الندوة 
كل من النائب فيصل الكندري رئيس 

اللجنة اإلسكانية مبجلس األمة ود.مشعان 
العتيبي الوكيل املساعد للتخطيط 

والتدريب بوزارة الكهرباء واملاء، وسيدور 

النقاش حول احملاور التالية:
أسباب األزمة اإلسكانية، احللول املناسبة 
لالزمة اإلسكانية، زيادة القرض اإلسكاني 
إلى 100000دينار، إشراك القطاع اخلاص 
والبنوك التجارية في بناء وتشييد املدن 
اإلسكانية، التنسيق بني اجلهات املعنية 
باألزمة اإلسكانية، إنشاء مدن حدودية 

متكاملة، ودعا املطيري أعضاء اجلمعية 
واملهتمني باملوضوع حلضور الندوة.

»احملاسبني« تبحث األزمة اإلسكانية بندوة اليوم

بدر املطيري


