
الجمعة ١٧ يوليو ٢٠٠٩   15محليات

وزير الشؤون يصدر قرارًا بترقية موظفين وموظفات باالختيار
اعتبارًا من ٣١ مارس الماضي

 ٭طــــالل عبــــداهللا عبدالعزيــــز 
احملري

 ٭ربيعة مرزوق معال املطيري
 ٭احمد حبيب حسني االبراهيم

 ٭جابر محمد عبداهللا رضا
 ٭احمد درويش احمد جراغ
 ٭محمد احمد حسني دشتي

 ٭يوسف عبداهللا علي اشكناني
 ٭مهند فاضل حسن الصباغة
 ٭ابراهيم محمد سعيد مندني
 ٭صالح مهدي حسني القالف

 ٭خالد سعد مناحي القحطاني
 ٭غامن بطيحان سالم الدويهيس

محمــــد  اســــماعيل   ٭غديــــر 
السماعيل

 ٭محمد عبداهللا محمد العتيبي
 ٭محمد سعد مفلح املطيري

 ٭حسن عبداهللا هداد الشمري
 ٭يوسف محمد مانع املطيري

 ٭محمد حسني عوض مطر
 ٭ابتسام داود سليمان الديكان

 ٭فضيلة غلوم علي محمد
 ٭ناصر براك مرزوق العازمي
 ٭يوسف غازي فهد الشمري

 ٭احمد مطلق عوض املطيري
 ٭بدر سعود عوض العازمي

 ٭عايشــــة عوض خلــــف دهش 
املهمل

 ٭حنان محمد علي الصواغ
 ٭حنان عباس هالل محمد

 ٭دالل حمود محمد العدواني
 ٭حصــــة حمــــد عبــــداهللا الزيد 

الناصر
 ٭افتخار عيسى جوهر

 ٭عبير محمد احمد االنصاري
 ٭خالد سعد فرج العازمي

 ٭خالد مرزوق عيسى مرزوق
 ٭نهاد ابراهيم عيسى القطان

 ٭عبير فالح غزاي املطيري
 ٭منال مشوط خميس العجمي

 ٭مناهل علي حسن حسني
 ٭نوال طرقي مرزوق السعيدي

 ٭هديل سند الغيان املطيري
 ٭زهرة احمد عبداحلسني محمد

 ٭دالل خالد مجبل سبيل
 ٭هناء محمد خليل التوم
 ٭جواهر رجب محمد أمني
 ٭أماني حجي غيث الغيث

 ٭محمد جعفر موسى الصايغ
 ٭ليلى حسني عبداهللا العبداهللا

 ٭ســــناء عبدالعزيــــز معتــــوق 
البلوشي

 ٭نوال حسني عيسى اخلياط
 ٭نادية ابراهيم جاسم

 ٭عبداهللا سعود سمير العنزي
 ٭هدى مسعود مبارك العيسى

بــــداح   ٭نعيــــس عبدالهــــادي 
العجمي

إلى الدرجة أ

باقــــر   ٭زكــــي صالــــح ميــــرزا 
السليمي

 ٭عبداللطيف احمد عبداللطيف 
السنان

 ٭صالح سعود راشد الرباح
 ٭مبارك محمد علي السميط

الى الدرجة ب

 ٭حسن كاظم عبداحلسني محمد
 ٭صادق عبداهللا غلوم خاجة

 ٭حســــني عباس عبــــاس غلوم 
اشكناني

 ٭صــــالح محمد الشــــيخ صالح 
سالم

 ٭ليلى يوسف يعقوب مندني
 ٭عبداالميــــر عبدالرحيم محمد 

علي جنف
 ٭علي حسني علي بوناجمة
 ٭احمد عبداهللا احمد جوهر

حســــني  عايــــش   ٭منصــــور 
السالمني

 ٭سعد ابراهيم سعد اخلراز
 ٭لطيفة احمد محمد محمود

 ٭سلوى علي شاه صوار محمد
 ٭جالء محمد يوسف السليم

محمــــد  عبدالكــــرمي   ٭محمــــد 
العمران

 ٭احمد حمد خلف الصانع
 ٭مشعل جبر عطية العنزي

 ٭سلطان حسن غلوم سلطان

الى الدرجة األولى عامة

 ٭ناهد محمد عبداهللا احليدري
 ٭فهد براك فهد السبيعي

 ٭احمد خليفة سالم العازمي
 ٭محمد فيروز عنان سعيد

 ٭علي ســــيف اهللا علــــي تركي 
ويس

 ٭صالح محمد صالح الغضوري
 ٭سلطان حمود شريدة الشمري
 ٭حمود محمد عصمان الشمري

ابــــداح   ٭عبداحملســــن عــــودة 
البزيع

 ٭سعد مبارك ناصر الشبو
 ٭ماجد مانع عبدالهادي الفضلي

 ٭سالم حمد بدر العازمي
 ٭نادية فجري سعد العازمي

 ٭سامي عبداللطيف خليفة املال
 ٭منى علي حسن محمد

 ٭فايزة خليفة عبدالسيد العلي
 ٭مزنة مطني خزاز املطيري
 ٭حمد ساير عجيمي العنزي
 ٭نايف طامي فيصل املطيري

الى الدرجة الثانية عامة

 ٭احمد وســــمي شــــنيف عطية 
الفضلي

ــؤون  الش ــر  ــدر وزي أص
ــة والعمل د.محمد  االجتماعي
ــة  بترقي ــرارا  ق ــي  العفاس
ــي  ف ــات  وموظف ــني  موظف
اعتبارا  ــار  باالختي ــوزارة  ال
من ٣١ مارس املاضي على أن 
ــن املرقني عالوة  ــح كل م مين
اليها مضافة  ــى  املرق الدرجة 

الى أول مربوطها.
وفيما يلي األسماء والدرجة 

املرقون اليها:

 ٭عبدالعزيز فياض العنزي
 ٭شريفة عبداهللا جاسم العربيد
 ٭عبداهللا عوض سبيل مليحان
 ٭مشعل رجعان جبهان شريان

أحمــــد  خليــــل   ٭عبدالعزيــــز 
الكندري

 ٭محمد عفاس سعود الشحومي
 ٭معاذ محمد موسى الزويد

 ٭علي محمد محسن العجمي
 ٭مشاري احمد محمد علي
 ٭نوف جابر خالد الصباح
 ٭فهد حمود حامد احليص
 ٭سعد عيد صحن العازمي

دغيــــم  بطيحــــان   ٭عبــــداهللا 
املطيري

 ٭ادريس محمد عبداهللا كندري
 ٭حمد صالح فهد املطوطح

 ٭محمد سالم عشق العجمي

إلى الدرجة الثالثة عامة

 ٭خلف عويد خلف الشمري
 ٭عفاف كليب عايض كليب
 ٭مي خلف حسن العتيبي

 ٭ياسمني ابراهيم سفر اجلعفر
 ٭محمد رسام حسيان الدوسري

 ٭هالة صالح مبارك العبيد
 ٭مريفة عايد عشيان العنزي
 ٭جمانة مهدي حسني حيدر

 ٭مــــرمي ســــليمان عبدالرحمن 
شعيب

 ٭عبــــداهللا منصــــور محســــن 
العجمي

 ٭حنــــان محمــــد عبدالهــــادي 
الصفران

 ٭فيصل فهيد محمد العجمي
 ٭يحيى عبدالرضا حسن عباس

 ٭احمد سالم دودان الشمري
 ٭سالم مطر بشيت غالب

 ٭سناء ابراهيم احمد اسماعيل
 ٭فضيلة احمد فالح سليمان

 ٭عمر عبدالعزيز عبد
 ٭فيصل قبيالن تركي محمد
 ٭وليد محمد حسن الريس

 ٭دالل ضاري عبداهللا العثمان
 ٭مرمي شايع شريف الشمري

 ٭وســــمية عبــــداهللا جرمــــان 
املطيري

 ٭منال محمد عباس راشد
 ٭هبة سامي خالد العامر
 ٭حمد علي حمد اخلالدي

 ٭عالية محمد سليمان الصباح
 ٭عبدالعزيــــز مبــــارك صالــــح 

احلشاش
 ٭فيصل مطير حمود العازمي

 ٭غدير محمد غلوم قاسم
 ٭عمار احمد عبدالعزيز املهيليج

 ٭شذى احمد راشد الرقدان
 ٭هناء جاسم راشد بوطيبان

 ٭عــــذاري عبدالعزيــــز صالــــح 
العبوة

 ٭سطام مبارك صطام املرزوق
 ٭بسمة خليل عبدالرضا القطان

 ٭رايد عبداهللا مسلط غظيان
 ٭اماني موسى حسن احلرز

 ٭مناير ضويحي فالح العجمي
 ٭نواف حاكم بندر عفيصان
 ٭حمد صالح هزاع اخلالدي

 ٭فواز ادجنب حسبان العنزي
 ٭داود مذكر داود اخلالدي
 ٭بدر سعد مهدي الهاجري

 ٭فاطمــــة ســــيد محمد الســــيد 
عبدالرسول

 ٭محمــــد خالد محســــن ضبيان 
املطيري

 ٭حمد مرزوق خالد العميرة
 ٭اقبال يوسف تعيب الشاهني

 ٭مشــــاعل شــــحيتان ناصــــر 
العازمي

 ٭مها جمعة بندر السلمان
 ٭والء عبدالهادي ناصر باش
 ٭عائشة زيد عبداهللا الصالل
 ٭رجاء احمد صالح العبيدي

 ٭عجائب مطلق هايف الظفيري
 ٭نورية محمود عبداهللا عوض
 ٭سميرة دحيم مناور الرشيدي

 ٭شذى احمد محمد الكندري
 ٭نوال عطية طه العنزي

 ٭نبيلة احمد علي الوهيب
 ٭دالل حديد محمد املطيري

 ٭ليلى عبداهللا منصور جابر
 ٭سلمى عيد مبارك العازمي

 ٭حصة فالح ظرمان العجمي
 ٭سعدة نفاع سمير الصليلي

 ٭يوسف محمد حسني ارتي
محمــــد  عبــــداهللا   ٭منصــــور 

العجمي
 ٭فهد مبارك سعد وقيان

 ٭احمد ضافر فهد الهاجري
 ٭احمد الفي ضيدان املطيري

 ٭مبارك مطلق قطيم املطيري
 ٭سارة حمد محمد الهاجري

 ٭فهد منصر فهيد العجمي
 ٭عبــــداهللا برجــــس بطيحــــان 

املطيري
 ٭ظافر محمد عبداحملسن ظافر

 ٭محمد اسماعيل محمد اخلالدي
 ٭فايز عويد حمدان الديحاني

 ٭سلطان محمد وحش الزعبي
 ٭سعود بدر سعود هديان

الى الدرجة الرابعة عامة

 ٭فاطمة عبداهللا محمد قاسم
 ٭زهرة مصطفى همتي

 ٭تهاني صالح شافي السبيعي
 ٭فهد جريد مرزوق بن صالح

 ٭نورة جاسم محمد عبدالهادي
 ٭حصة محمد علي العجمي
 ٭علي مزعل شطي الفضلي

 ٭انتـصــــار ناصـــر مبـــــــــارك 
الصنوين

 ٭عبير علي فهد املطيري
 ٭مويضــــــي مبــــارك مســــعود 

املطيري
 ٭فاطمة خالد ناصر العليوي

 ٭آمنة يعقوب يوسف علي
 ٭راشد صالح راشد صقر

 ٭منال ناصر زايد احلربش
 ٭رمي محمد خويشان الديحاني

 ٭مســــير غنيــــم حســــني غنيم 
الرشيدي

 ٭نورة عطا اهللا شحاذة سلمان
 ٭رمي مطر عواض املطيري

 ٭منال فهد سماوي العالطي
 ٭عبيد محمد عبداهللا املطيري
 ٭ليلى عبداهللا سعد املطيري
 ٭مرام عبداهللا علي الصويلح

 ٭فوزية سميان سعد الظفيري
 ٭بدرية عيد صبيح العدواني

 ٭امينة بشر زيد املسيلم
الــــوردان   ٭زينب حامــــد جابر 

الشمري
 ٭فهد عجمي سلمى املطيري

 ٭عبدالهــــادي حمــــود مشــــعان 
الرشيدي

 ٭مشاعل محمد سعود املطيري
 ٭عبداهللا حسني غلوم رئيس
 ٭عيسى مبارك جمعان الوندة
 ٭حمزة فاضل حسني الصفار

 ٭عيد مزيد عيد الرشيدي
 ٭عبداحملســــن شــــاكر حســــن 

الشويكر
 ٭يوسف جاسم محمد الشيخ
 ٭علي عباس حمزة البلوشي

 ٭علي عبداحلميد محمد فريدون 
رستم

 ٭محمد شاكر علي حاجية
 ٭سيد علي هاني سيد علي

 ٭مهدي سلطان علي سلطان
الطمار   ٭يوســــف حمد مرزوق 

العميرة
 ٭دالل سلطان عايض املطيري
 ٭خلود حسن محمد الظفيري
 ٭بشاير حسني علي املطيري

 ٭طفلة عبداهللا سلطان املطيري
 ٭منى محياء دالج العيباني

 ٭ثنوه ثالب حمود الهرشاني
 ٭عبير ناصر سعد املطيري

 ٭شريفة يحيى مرزوق البرازي
 ٭هنادي زيد ناصر العتيبي
 ٭رمي محسن هميج املطيري

 ٭رشا محمد موسى اجلويسر
 ٭فوزيـــــــة شــــعالن مــــرزوق 

الشعالن
 ٭منار سالم حمد الشيخ مساعد 

العازمي
 ٭فاطمة سعود سالم العجمي
 ٭العنود غازي حمود سعدون

 ٭بشاير محمد فهد بالود
 ٭انتصار عراك ادخيل العنتري

 ٭مرمي غزاي جازي العتيبي
 ٭فاطمة احمد حسني عباس

 ٭فاطمة مشوط خميس العجمي
 ٭امينة ناصر محمد العجمي
 ٭نورة محمد عجاب العتيبي

 ٭مشاعل هايف عبود الضفيري
 ٭جنالء مطلق سعود العتيبي
 ٭وضحة شافي محمد العجمي
 ٭جنالء عامر عبداهللا العتيبي

 ٭سامية عجاج هالل العنزي
 ٭دليل منوخ صامل اخلالدي

 ٭سارة عايض شــــبيب عبداهللا 
العجمي

 ٭حصة مبارك مانع العجمي
 ٭مرزوقة حشاش فالح العازمي

 ٭رفعــــة عبيد محمــــد الرفيدي 
العجمي

 ٭عائشة سعد شحيبان البطحاني 
العازمي

 ٭خلود سليمان عثمان اخلامت
 ٭فوزية محمد عايض صنيتان

 ٭فاطمة زارف عياد الرشيدي
 ٭زهرة مهدي صالح مسري
 ٭امل سالم مديد القحطاني

 ٭سارة فالح ضاحي الرشيدي
 ٭نوال صابر جمعان عبداهللا
 ٭منى راشد ضاهر العازمي

 ٭عائشة سعد محمد العجمي
 ٭صالح سوعان عبيد العنزي
 ٭وطفة دويري جيال العنزي

 ٭شيخة ضحوي فرج املطوطح
 ٭جنالء حسن سعيد العجمي

 ٭عبداهللا ناصر مطلق العنزي
 ٭منال يوسف غلوم النداف

 ٭مرمي ختالن ضاحي الرشيدي
 ٭آمنة فالح اضحوى املطيري
 ٭هدى فارس دوشي العرادة

 ٭خلود مسعود صعفك أبوبطن
 ٭سلــــوى معيـــــوف دبيـــــــان 

الرشيدي
 ٭هند مفلح سعد املطيري

عبــــداهللا  عليــــان   ٭مرزوقــــة 
العنزي

 ٭سعود مبارك فالح العازمي
 ٭عايشة راوي محمد العنزي

عبــــداهللا  محمــــد   ٭بشــــاير 
احلضيري

 ٭منال عياض صياح اللميع
 ٭معالي عبداهللا مطلق العنزي

 ٭معالي فالح سمير املطيري
 ٭فيصل غازي حمد املطيري

 ٭جراح سعدون رافع احلسيني
 ٭رمي حباب عواض العتيبي

 ٭عائشة ساير صاوي الشمري
 ٭زينب مهوس عبداهللا املهوس
 ٭سناء تنوش عشوي العنزي

الشــــويعر   ٭خلود عيــــد غنيم 
السليماني

 ٭نوال الفي ضيدان املطيري
 ٭محمد احمد علي ملك

إلى الدرجة الخامسة عامة

 ٭غادة وليد مصري
 ٭هنادي يوسف حاجي حسني
 ٭احمد عايض مسفر العازمي
 ٭عبير علي ناصر اجلطيلي

 ٭سعود محمد دغش العجمي
 ٭بدرية سفر عائض املطيري

 ٭دانة عبداهللا مجول اخلمشــــي 
العنزي

 ٭خالد فهد سعد الغامن
 ٭مشعل عبداهللا فهيد احلريتي
 ٭جاسم حسن محمد البصري

 ٭دالل محمد مطر الشمري
 ٭سميرة نزال بداح العازمي
 ٭سعاد يحيى جاسم القالف

 ٭فاطمة حسن محمد املهنا
 ٭نوف جاسم محمد بهمن

 ٭فوزية سالم مسلم الشحومي
 ٭شيماء حبيب حسني ابل

 ٭حلوان محمد دغش العجمي
 ٭عذبي جمعان سعد الغريب
 ٭عبداهللا دهام مناع احلربي
 ٭طالل حامد راشد السليطني

 ٭علي سعيد هزاع علي
 ٭ثريــــــا فــــوزي عبــــداحلمـيد 

البطنيج
 ٭اميرة علي الغيوي عبيد

 ٭عائشــــة مســــاعد عبدالعزيز 
الرجاء

 ٭زهرة جعفر محمد
 ٭خالد محمد احمد الدريويش
 ٭وضحة محمد شافي العجمي

 ٭مها محمد ساجر العنزي
 ٭فاطمة عبداهللا راشد الفجي

 ٭دالل يعقوب يوسف املرهون
 ٭لولوة عبيد محمد الشمري
 ٭شريفة عايد سالم الصليلي

 ٭حصة مســــلم عوض سليمان 
الرشيدي

 ٭بدرية سعود منر الرشيدي
 ٭اقبــــال ســــريع عبدالرحمــــن 

السريع
 ٭نوال محمد عايد احملجان

 ٭نوير محمد مبارك العازمي
 ٭هدى سعيد طلق العازمي

 ٭خلود مبارك سعد الرشيدي
 ٭نادية غصن مجيد حسن علي
 ٭مستورة فهد رديني الهاجري

 ٭بدرية جاسم علي علي
 ٭خديجة حسني محمد دشتي

 ٭فاطمة بدر ابراهيم الزند
 ٭سوسن ثامر عجيل الشمري

 ٭خزنــــة محمــــد ضيــــف اهللا 
الضليعي

 ٭فالح فالح علي امليع
 ٭فاطمة عبداهللا حسني العنزي

 ٭خلود محسن صنهات العتيبي
 ٭اميان عباس حسني

 ٭فوزية مبارك علي العجمي
 ٭خزنة هزاع عواض املطيري

 ٭حنان مبارك علي العجمي
 ٭نادية سالم نزال خبيبان

 ٭فاطمة امني طباجة
 ٭ناصر سالم ناصر العازمي

 ٭صيتة سهيل فارس العتيبي
 ٭عادل مبرج حجالن العازمي

 إلى الدرجة السادسة عامة

 ٭طارق عزيز سوباط الفضلي
 ٭موســــى عبدالرحمــــن فاضل 

العازمي
 ٭بدر ناصر محمد الطواري

 ٭رفعة منيف عقاب عبدالرحمن
 ٭فوزة حجي دخيل العنزي
 ٭خزنة هزاع فراج الرشيدي

 ٭صريــــر مســــاعد ســــالم زاهر 
العجمي

 ٭سناء محمد احمد كالب
 ٭عـــــذاري طـــارق ســـلطان 

السمحان
 ٭هيام خلف صالح العنزي

 ٭بشراء حميد ياقوت الشمري
 ٭غالية مدغم سالم العازمي
 ٭منى هالل ناصر السبيعي
 ٭فارس عفاس دهيم دريس

 ٭هايف فهد عويض املطيري
 ٭عبداحملسن محمد عبداحملسن 

شيحان عبد
 ٭سارة ناشي عبداهللا الهاجري

 ٭منيرة فالح شالح الرشيدي
 ٭ابتســــام عبداملجيــــد محمــــد 

بوربيع
 ٭عذبية متعب واصل جزى

 ٭عبداهللا سعد عيد العتيبي
 ٭عائشة عبداهللا مطلق املطيري
 ٭يوسف جاسم محمد املشموم

 ٭نورة فالح محمد عيد
 ٭سالم حمد محمد املري

 ٭موضي جاسر مطلق املرد
 ٭مشاعل حزران دوخي املطيري

 ٭فرجة محمد سعود العجمي
 ٭داليا جابر سعد فهمي

 ٭منيرة مجبل علي حسن
 ٭وفاء سلطان محمد القديري
 ٭نوف مقعد سعود الدهينة
 ٭منى محمد ابريك العتيبي

 ٭ مشاعل خالد نايف اجلنفاوي
 ٭نوف حجي مجبل مضحي

 ٭نوف مجبل مطلق املطيري
 ٭ابتسام حمد علي بن علي
 ٭زهرة نوري محمد مطلق

 ٭عجايب فايح مطر املطيري
 ٭اميان بوندوك مارتني

 ٭عائشة هزاع حمدان الرشيدي
 ٭بدرية مثال شجاع املطيري

 ٭فوزية عايض عويد الضفيري
 ٭فواز غازي جبير الديحاني

 ٭اسماء عبداهللا محمد
 ٭رقية غلوم محمد حسن

 ٭فوزية جهز فارس العتيبي

 ٭ابرار احمد عبدالرضا سليم
 ٭مي عبدالرحمن فهد املغربي
 ٭ناصر جاسر علي الفضلي

 ٭أمل حسني ابراهيم عبدالعزيز
 ٭منتهى قاسم محمد

 ٭طالل سعد حسني امليلس
 ٭وضحة ناصر محمد العجمي

 ٭نزهة موسى عسول
 ٭دالل عبـــداهللا شـــمــروخ 

الشمروخ
 ٭سارة جلعود حنيف الهاجري

 ٭آمنة عطااهللا محمد جابر
 ٭تهاني جازع غويزي املطيري

إلى الدرجة السابعة عامة

 ٭غامن يوسف عاصي امليع
 ٭عويضة طالب حمد املري

 ٭جاسم محمد منشد الهندال
 ٭نادرة الفي شتوي اجلالوي
 ٭نورة ثويني سعد الثويني
 ٭انوار محمد ماجد املطيري

مبــــرك  مــــرزوق   ٭مشــــعل 
العازمي

 ٭خالد جمعان فهد العازمي
 ٭عبداهللا ناصر فالح فياض

 ٭الفي سعد رجا العازمي
 ٭احمد عوض عياد العازمي
 ٭محمد سعد ناصر العازمي

 ٭محمد حمود عبداهللا حجيالن
 ٭بندر مبارك عطية املاجدي

املاطــــر  باتــــل علــــي   ٭ســــالم 
الرشيدي

 ٭منى عبداحملســــن عبدالرحمن 
العيد

 ٭محمد علي حسن النعيمي
 ٭فاطمة سالم مفرج الدوسري

 ٭امل ماطر حزام احلسيني
 ٭نادية معال جعدان نعيس

 ٭بدر مخلف منشان اجلنفاوي
 ٭عائشة مرزوق ناصر العازمي

 ٭شاهة حماد حماد العجمي
صــــاوي  وســــمي   ٭مشــــاعل 

الشمري
 ٭منيفة عايد فياض العنزي
 ٭مرمي جابر حمود الظفيري

 ٭منال تركي جزاء احلربي
 ٭حصة دودان عبداهللا

إلى الدرجة الثانية فنية

 ٭فهد مجبل حمود النويعم
 ٭سارة عواد خليفة املطيري
 ٭زهية محمد بندر اخلالدي

إلى الدرجة الخامسة فنية

 ٭بدر سعود علفج شبيرم

إلى الدرجة األولى معاونة

 ٭حبيب احمد سالم اخلشان
 ٭حماد بادي حماد العجمي

 ٭احمد حنيف حمد املطيري
مبـــارك  ســـالم   ٭عبـــداهللا 

الغوينم
 ٭سميرة احمد حجي شهاب
 ٭فهد جدعان فرج الراجحي

إلى الدرجة الثانية معاونة

 ٭فهيد علوش نهار العجمي
 ٭محمد عبداهللا محمد العجمي

 ٭مرمي كريدي عيسى
 ٭خلف حويان راشد املطيري
 ٭حميد خلف مفلح السعدي

 ٭نورة فالح عبداهللا

وفد احتاد اجلمعيات التعاونية خالل زيارته جلمعية سلوى

د.محمد العفاسي

الدويهيس: نعمل على دراسة معوقات العمل 
التعاوني وتقديم الخدمات المتميزة للمساهمين

من أجل االطالع عن قرب على هموم وشجون 
احلركة التعاونية بصفة عامة ودراسة املعوقات 
التي تعرقل مســــيرة النجــــاح في اجلمعيات 
التعاونية والعمل على تذليلها في أقرب وقت 
ممكن مع اجلهات املعنية،  قام وفد من احتاد 
اجلمعيات التعاونية االستهالكية برئاسة رئيس 
االحتاد د.حســــني الدويهيس وعضوية مدير 
عام االحتاد بــــدر الردعان بزيارة الى جمعية 
ســــلوى التعاونية وكان في اســــتقبال الوفد 
رئيــــس واعضاء مجلس االدارة واملدير العام 

بهدف توطيد العالقات بني االحتاد وجمعياته 
التعاونية االعضاء، وحتى ترتقي اجلمعيات 
التعاونية بخدماتها املتميزة للمساهمني واملضي 
قدما نحو نهضة وتقدم املســــيرة التعاونية 
ليس فقط على املســــتوى احمللي وامنا ايضا 

على املستويني العربي والدولي.
واشاد رئيس االحتاد خالل اللقاء باجلهود 
التي بذلها مجلس ادارة جمعية ســــلوى في 
النهوض باخلدمات االقتصادية واالجتماعية 
التي قدمها للمساهمني، مشيرا الى ان جمعية 

ســــلوى من اجلمعيات الرائــــدة في املنطقة، 
هــــذا فضال عن تعاونه مــــع ادارة االحتاد في 
حل العديد من املشكالت التي تواجه احلركة 
التعاونية االستهالكية. من جانبه، شكر رئيس 
مجلس ادارة جمعية سلوى التعاونية عبداهللا 
املصيليت رئيس االحتاد ومدير عام االحتاد على 
هذه الزيارة ومتنى تكرار مثل هذه الزيارات ملا 
لها من أثر طيب في نفوس التعاونيني وايضا 
من اجل تذليل كل العقبات التي تعرقل مسيرة 

احلركة التعاونية في البالد.

أصدر وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
الفريق محمد العفاســـي قـــرارا بتمديد فترة 

حتويل العمالة املنزلية بالقطاع االهلي.
وجاء في القرار: متدد فترة حتويل العمالة 
املنزلية للعمل بالقطـــاع االهلي وذلك طبقا 
للشـــروط املنصوص عليها بالقرار الوزاري 
رقم ٢٠٠٩/١٧٦ حتى تاريخ ٢٠٠٩/١٠/١٥، ويعمل 
بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر 
باجلريدة الرســـمية وعلى املختصني تنفيذه 
كل فيما يخصه، ويلغى القرار الوزاري رقم 

.٢٠٠٨/٤/١٧
كما اصدر قرارا بإشهار مبرة السعد للمعرفة 
والبحث العلمي. وجاء في القرار تشهر مبرة 
الســـعد للمعرفة والبحـــث العلمي ملدة غير 
محددة، وينشر ملخص نظامها االساسي في 
اجلريدة الرسمية. وينشر هذا القرار في اجلريدة 
الرسمية (الكويت اليوم) ويعمل به من تاريخ 
النشر. وجاء في ملخص النظام االساسي ملبرة 
الســـعد للمعرفة والبحث العلمي، مت بوزارة 
الشـــؤون االجتماعية والعمل تسجيل مبرة 
باســـم مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي 
ومقرها الكويت «املنقفـ  قطعة ٥٤ـ  قسيمة ١٦ 
ـ مكتب رقم ١٣» ملدة غير محدوة حتت رقم (    
) وذلك بهدف تنظيم املسابقات وتزكية روح 
التنافس اخلالق حول املواضيع العلمية وتقدمي 
املنح الدراســـية للمتفوقني من ابناء الكويت 
والدول العربية واالســـالمية االخرى إلجراء 
البحوث والدراســـات العليا املتقدمة واقامة 
الندوات واحملاضرات وكل ادوات تنمية املوارد 
البشرية في املجاالت العلمية واقامة املعارض 
املتخصصة في الشـــؤون العلمية واملشاركة 

في املعارض العلمية التي تقام داخل وخارج 
الكويت وتخريج كوادر فنية مهنية في مجال 
العمل اخليري التطوعي وغيرها من املجاالت 
املتخصصة في التعاون مع املؤسسات التدريبية 
أو التي تســـتفيد منها املؤسسات والهيئات 
اخليرية وتبني املشاريع العلمية املتميزة التي 
تساهم في عملية التبادل احلضاري والعلمي 
بـــني الدول املتقدمة ودولـــة الكويت وتنمية 
اموال املبرة بالوسائل االستثمارية املشروعة 
واملساعدة على ابتكار مشاريع ذات مردود علمي 
وتســـويق االبتكارات العلمية داخل وخارج 
الكويت وللمبرة القيام بأي انشطة اخرى من 
اعمال البر والنفع العام طبقا ملا يقره مجلس 
االدارة وبشرط أال يتعارض ذلك مع اغراض 
املبرة وقانون الدولة. واملؤسسون هم: الشيخة/ 
فادية سعد العبداهللا السالم الصباح، طارق 
جاسم عبداللطيف الرجيب، سعاد عبدالعزيز 
عبدالرحمن الفريح، هدى عبداحملسن عبداهللا 
الشـــايجي، ازهار عبدالعزيز عباس السيف، 
ســـعود عبدالعزيز سعود الصقر، فهد محمد 
مبارك العجمي، ناصر مضحي صالل العنزي، 
نوال محمد عبدالرحمن العثمان، فوزان سعود 
ابراهيم الفارس. ويدير شؤون املبرة مجلس 
ادارة مكون من سبعة اعضاء يتم اختيارهم 
مبعرفة اجلمعية العمومية ملدة سنتني قابلة 
للتجديد ملدد مماثلة وتبدأ السنة املالية للمبرة 
في االول من يناير مـــن كل عام وتنتهي في 
آخر ديسمبر فيما عدا السنة االولى فتبدأ من 
تاريخ اشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من 

العام التالي.
كما أصدر وزير الشؤون االجتماعية والعمل، 

قـــرارا بحل مجلـــس ادارة جمعيـــة اجلهراء 
التعاونية وتعيني مجلس ادارة مؤقت.

وجاء في القرار: حل مجلس ادارة جمعية 
اجلهراء التعاونية، وتعيني مجلس ادارة مؤقت 
جلمعية اجلهراء التعاونية ملدة سنة تبدأ من 
تاريخ صدور هذا القرار، من الســـادة التالية 
أسماؤهم بعد وهم: ماجد سعد البخت رئيسا، 
وبدر عبدالرزاق فرحان السالم، فهد عايد سالم 
الصليلي، دبوس محمد جاسم الدبوس، محمد 
عبداللطيف السجاري، اسماعيل علي السعدي، 
عدنان راضي الرشيدي، جاسم عبداهللا احلمود، 

عارف عبداهللا العنزي.
يتعني على مجلس ادارة اجلمعية الصادر 
هذا القرار بحله تسليم كل االوراق واملستندات 
والعهد واالموال التي بحوزته، وذلك مبوجب 
محاضر تسليم رســـمية الى مجلس االدارة 
املعني خالل ثالثة ايام من تاريخ صدور هذا 
القرار. يجتمع مجلس االدارة املعني مبقتضى 
هذا القرار خـــالل ثالثة ايام من تاريخه على 
االكثر النتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأميني 
الصندوق والســـر من بني اعضائه. في حالة 
عدم صـــدور قرار بتجديد فترة عمل املجلس 
املؤقت ملدة اخرى يلتـــزم باتخاذ االجراءات 
الالزمة لدعوة اجلمعية العمومية وفتح باب 
الترشيح النتخاب مجلس ادارة جديد، وذلك 
خالل شـــهر على االكثر من تاريخ انتهاء مدة 
عمل املجلس املؤقت مع اســـتمراره في ادارة 
اجلمعية حلني انتخاب مجلس االدارة اجلديد. 
يعمـــل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره 
ويبلغ ملن يلزم لتنفيذه ونشـــره باجلريدة 

الرسمية.

خالل زيارته لجمعية سلوى التعاونية

العفاسي: تمديد فترة تحويل العمالة بالقطاع األهلي 
وإشهار مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي

حل مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية وتعيين مجلس مؤقت


