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 الدويهيس: نسعى لدراسة المعوقات التي تعرقل مسيرة العمل التعاوني 

 الحمدان: سنبدأ تنفيذ مشروع بناء السوق 
الجديد قريباً في جمعية الفنطاس 

 بهدف االطالع عن قرب على هموم وشجون 
احلركة التعاونية بصفة عامة ودراسة املعوقات 
التي تعرقل مســـيرة النجاح فـــي اجلمعيات 
التعاونية والعمل على تذليلها في اقرب وقت 
ممكن مع اجلهـــات املعنية، قام وفد من احتاد 
اجلمعيات التعاونية االستهالكية برئاسة رئيس 
الدويهيس وعضوية مدير  االحتاد د.حســـني 
عام االحتاد بدر الردعـــان بزيارة الى جمعية 

الفنطاس التعاونية.
  وكـان فـي اســـتقبال الوفد رئيس واعضاء 
مجلـــس االدارة واملدير العـــام بهدف توطيد 
العالقـــات بني االحتاد وجمعياتـــه التعاونية 
االعضاء وحتى ترتقـــي اجلمعيات التعاونية 
املتميزة للمســـاهمني واملضي قدما  بخدماتها 
نحو نهضة وتقدم املســـيرة التعاونية ليس 
فقط على املستوى احمللي وامنا على املستويني 

العربي والدولي.
  واشاد رئيس االحتاد خالل اللقاء باجلهود 
التـــي بذلها مجلس ادارة جمعية الفنطاس في 
النهوض باخلدمات االقتصادية واالجتماعية 
التي قدموها للمساهمني، مشيرا الى ان جمعية 
الفنطاس من اجلمعيـــات الرائدة في املنطقة، 
هذا فضال عن تعاونهم مـــع ادارة االحتاد في 
حل العديد من املشـــكالت التي تواجه احلركة 

االستهالكية.
  كمــا نــاقش رئيــس االحتــاد مــع رئيــس 
واعضــاء جمعيــة الفنطــاس اهــم املشكــالت 
التـي تواجــه اجلمعيـات التعــاونية والعمـل 
علــى طرحها في اجتماع رؤســـاء اجلمعيات 

التعاونية املقبل لتحقيق الهدف من هذه الزيارات 
لالســـتفادة من آراء واطروحـــات التعاونيني 
حتى تكون هناك مادة قيمة تتم مناقشتها في 
اجتمـــاع التعاونيني القادم مبقر االحتاد، ومن 
ابرز املوضوعات التي سيتم مناقشتها قضية 
عودة جلنة االسعار الى احتاد اجلمعيات للحفاظ 
على ثبات األســـعار في التعاونيات ومحاربة 

الغالء املصطنع.
  واكـــد د.الدويهيـــس انه ســـيقف بجانب 
التعاونيني وسيسعى النهاء كل العقبات التي 
تواجههم في اجلمعيات، واقترح رئيس االحتاد 
تشـــكيل وفد من التعاونيني بعد عقد اجتماع 
رؤساء اجلمعيات التعاونية ملقابلة القياديني 
في وزارة الشـــؤون االجتماعية والعمل وعلى 

رأسهم وزير الشؤون.
  من جانبه شكر رئيس مجلس ادارة جمعية 
التعاونية ناصـــر احلمدان، رئيس  الفنطاس 
االحتاد ومدير عام االحتـــاد على هذه الزيارة 
ومتنى تكرار مثل هذه الزيارات ملا لها من اثر 
طيب في نفوس التعاونيـــني وايضا من اجل 
تذليل كل العقبات التي تعرقل مسيرة احلركة 

التعاونية في البالد.
  واشار احلمدان في تصريحه الى انه اطلع 
رئيس ومدير عام االحتاد على ما مت اجنازه في 
مشـــروع السوق اجلديد للجمعية، مشيرا الى 
انه مت تســـلم املوافقات املبدئية على املشروع 
من البلدية، وسيتم تنفيذ بناء السوق اجلديد 
قريبا وسنحرص على ان يحقق السوق طموحات 

وآمال أهالي املنطقة. 

 وفد احتاد اجلمعيات التعاونية خالل زيارة جمعية الفنطاس 

 ينظمها النادي البحري تحت رعاية صاحب السمو األمير وبمشاركة خمس سفن غوص 

 «دشة الغواصين» إلى مغاصات البحرين اليوم 
االربعاء فيما سيقام مساء الثالثاء املقبل في 
القرية التراثية باملنامة حفل شعبي مبشاركة 
فرقة الفنون البحرية التابعة للجنة التراث 
ومبشاركة شباب الغوص وحضور عدد من 
الشخصيات، يعقبه مؤمتر صحافي لشرح 
تفاصيل الرحلة وعرض حصيلة احملار وتكرمي 
اجلهات املشاركة فيما ستغادر السفن البحرين 
متجهة الى الكويت في رحلة العودة يوم الثاني 
من اغسطس لتنضم الى بقية سفن الغوص 
في هيرات اخليران بالكويت للمشاركة في 
رحلة الغوص االساسية التي ستبدأ اعتبارا 
من ٣٠ يوليو اجلاري وحتى ٨ اغسطس املقبل، 
وقد حظيت برعاية ودعم كل من مؤسســــة 
الكويت للتقدم العلمي ومؤسســــة البترول 
الكويتية، ودار اخلليج لالستشارات الهندسية 
ومجموعة بودســــتور لتأجير الســــيارات، 
وشركة التكنولوجيا احلديثة لتعبئة مياه 
الشرب (مياه االبراج)، وشركة تعبئة مياه 
الروضتني وشركة مطاحن الدقيق واملخابز 
الكويتية وشركة االسماك الكويتية املتحدة 
الى جانب جمعية الشرق التعاونية وجمعية 
القادسية التعاونية وجمعية الدسمة وبنيد 
القار التعاونية وجمعية الدعية التعاونية 

وعضو مجلس االدارة علي القطان.
  من جانبه، أكد رئيــــس النادي ورئيس 
اللجنة العليا لرحلة الغوص اللواء فهد الفهد 
ان الرحلة تأتي حتقيقا لرغبة سمو أمير البالد 
الراحل الشيخ جابر األحمد، واستكماال للرعاية 
الكرمية من قبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وتوجيهات سموه الكرمية في 
تخليد ذكرى اآلباء واالجداد وتعزيز ارتباط 
ابناء اجليل احلاضر والشباب بتراث هذا الوطن 
العزيز ومباضيه واستلهام العبر واملعاني من 
تضحيات اآلباء واالجداد من الرعيل االول، 
وربط التراث البحري باملعاني واملثل الوطنية 
وتعميق روح الوفاء والوالء واالنتماء لهذا 
الوطن العزيز وللروابط التاريخية مع ابناء 
دول مجلس التعاون اخلليجي. واضاف ان 
رحلة هذا العام تتميز بالتوسع فيها من خالل 
تنظيم رحلة الى مملكة البحرين الشقيقة 
متشيا مع اهداف رحلة الغوص في التأكيد 
على عمق العالقات التاريخية بني ابناء دول 
مجلس التعاون. وذكر اللواء الفهد ان النادي 
واجه صعوبات عديدة في رحلة هذا العام التي 
رمبا تكون من أصعب الرحالت التي نظمها 
النادي على امتداد الرحالت السابقة بسبب 
تكاليفها الباهظة وندرة الدعم، مشــــيدا في 
الوقت نفسه برعاية «زين» لرحلة البحرين 
واجلهات االخرى لرحلة الكويت، فيما أعرب 
عن شــــكر النادي وتقديره لالهتمام الكبير 
والتعاون االيجابي الذي أبداه االشــــقاء في 

مملكة البحرين في تنظيم هذه الرحلة. 

للوفد االداري تضم رئيس جلنة التراث علي 
القبندي ومشرف عام رحلة الغوص يوسف 
النجار ومستشــــار الرحلة النوخذة خليفة 
الراشد ومشرف الفنون البحرية ثامر السيار 
ومشرف التجهيزات احمد العدواني واالداري 
خالد خليفة الراشد، فيما سيلتحق بالوفد 
رئيس النادي ورئيس اللجنة العليا لرحلة 

الغوص اللواء فهد الفهد.
  وقد حددت اللجنــــة املنظمة وبالتعاون 
مع اجلهــــات املعنية فــــي البحرين ممثلة 
في وزارة الثقافــــة واالعالم والهيئة العامة 
حلماية الثــــروة البحرية والبيئية واحلياة 
الفطرية ومحافــــظ محافظة احملرق وادارة 
خفر السواحل الى جانب سفارة الكويت في 
البحرين، البرنامج العام للرحلة، حيث من 
املتوقع بدء الغوص اعتبارا من صباح يوم 
االحد املقبل على ان يستمر يوميا حتى يوم 

املطيري ومحمد اللهو وعدنان اشكناني وحمد 
النجار ومصطفى مندني ويوسف املعراج.

  ـ سفينة «قصر السيف»: النوخذة محمد 
النجار واملجدمي عبدالوهاب احلملي والبحرية 
فهد الكندري ومحمود جراغ وعبداهللا ذياب 
واحمد القالف وعبداللطيف اليعقوب وسليمان 

الزامل.
  ـ سفينة «دار ســــلوى»: النوخذة عقيل 
اشكناني واملجدمي عثمان البغلي والبحرية 
عبدالعزيز الشطي وعبدالوهاب الفيلكاوي 
وعلي الرومي ويعقوب بدر ناصر وسليمان 

الدعيج وعبدالعزيز القالف.
  ـ سفينة «املسيلة»: النوخذة حامد السيار 
واملجدمي ســــعد الكندري والبحرية صالح 
دشتي وضاري اللوغاني وجاسم العميري 

ويوسف املال وعلي القالف ومحمد احلمد.
  وسيصاحب سفن الغوص املشاركة سفينة 

 ملصق رحلة الغوص 

 تقام في متام الساعة اخلامسة من مساء 
اليوم مراسم «دشة الغواصني» حيث ستتوجه 
خمس سفن غوص مهداة من صاحب السمو 
األميــــر الى مملكة البحرين في رحلة احياء 
ذكرى الغوص احلادية والعشرين التي تنظمها 
جلنة التراث البحري فــــي النادي البحري 
الرياضي حتت رعاية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في الفترة من ٢٣ اجلاري 
حتى ٨ اغسطس املقبل، وهي الرحلة االولى 
التي ينظمها النادي خارج الكويت في «هيرات» 
ـ املناطق التي يكثر فيها تواجد احملارـ  مبملكة 
البحرين فيما ستصاحب هذه الرحلة رحلة 
مماثلة الى هيرات اخليران في الكويت مبشاركة 
ست سفن غوص مهداة من سمو األمير الراحل 
الشيخ جابر األحمد. وستشمل انشطة مراسم 
«الدشة» لرحلة البحرين التي ستقام على 
ساحل النادي في الساملية التي ترعاها بشكل 
حصري «زين» لالتصاالت اصطفاف النواخذة 
والشباب املشاركني في رحلة البحرين امام 
منصة الشرف ثم السالم الوطني، يعقب ذلك 
توديع احلضور واالهالي ومن ثم التوجه الى 
سفن الغوص اخلمس وهي من احلجم الكبير، 
لتشق بعد ذلك السفن عبر أشرعتها عباب 
البحر متوجهة الى مملكة البحرين في رحلة 
بحرية قد تستمر يومني، فيما يقود السفن 
مجموعة من النواخذة واملجدمية الشــــباب 
الى جانــــب مجموعة من البحرية (الغاصة 
والسيوب) وجميعهم كويتيون على النحو 
التالي:ـ  سفينة «الشعب»: النوخذة يوسف 
الكندري واملجدمي معاذ العسالوي والبحرية 
عمران اشكناني وعبدالعزيز اللهو ومشعل 
ســــعدون ومحمد مندني ومشاري القطان 

وعلي زكي.
  ـ سفينة «دسمان»: النوخذة خالد الصباح 
واملجدمي غامن القالف والبحرية مســــعود 

 اللواء فهد الفهد

 «العدل» تدعو ورثة متوفين كويتيين وغير محددي الجنسية أو دائنيهم لمراجعة «التنفيذ» بقصر العدل 
 دعت وزارة العـــدل ورثة املتوفني عام ١٩٩٥ التالية 
اسماؤهم، كويتيني وغير محددي اجلنسية او الدائنني 
للمتوفني، الى مراجعـــة االدارة العامة للتنفيذ بقصر 
العدل الدور االرضي قسم التركات غرفة رقم ١٤٩ وذلك 
لتسلم املبالغ املوجودة لدى االدارة واخلاصة بتركة كل 

من هؤالء املتوفني او من له دين عليهم.
  وأهابت بالورثة والدائنني الى سرعة املبادرة بالتوجه 
لتسلم تلك املستحقات حتى ال تضطر االدارة الى اتخاذ 
االجراءات القانونية الالزمة حيالها، وأوضحت ان االدارة 
ستســـتقبل املراجعني يوميا خالل ايام الدوام الرسمي 

ابتداء من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا مصطحبني 
معهم املســـتندات الثبوتية اخلاصة بكل منهم، وفيما 
يلي اسماء املتوفني: لؤي شاكر عبيد سباع، عبدالكرمي 
سليمان موسى، حسني ماجد علي التمار، كنيز مندني 
مبارك، مرمي قضيب خليفة، حسن محمد ندوم، خزنة 
مدرهم الرقان، عبدالنبي اغائي بهبهاني، محمد مبارك 
الهاجري، لطيفة سليمان اخلرجي، محمد فالح العازمي، 
نورة حميد العنزي، محمد حلمي القاضي، حصة عبداهللا 
اليعقوب، عبداهللا محمد احلالق، احمد نايف الدبوس، 
متروك مجبل العازمـــي، انتصار ناصر بوحيمد، مرمي 

عبدالرحمن القطيفي، دليل حماد املطيري، محمد جاسم 
الفضالة، خيرية عنبر خير اهللا، صالح صالح الرشيدي، 
عبدالرحمن علي خلف، فاطمة عيد الصويحب، هدية سند 
الديحاني، خالد خلف السعيد، بدر محمد املطيري، هيا 
ابراهيم اخلبيزي، مبارك زيد العدواني، عبدالرحمن حسن 
احمد، عبدالوهاب محمد الزنكي، سعد عايد الرشيدي، 
محمد احمد احلميدي، مســـاعد طرقي العازمي، نصرة 
قنبر جعفر، غورة سعيد باالمان، طيبة عبداهللا الفودري، 
نورة بشـــير بخيت، فهد الغنام الربيعان، اديب جميل 
الغواص، علي عبداهللا املجرن، صقر دعيج خليفة الدبوس، 

غلوم محمـــد حاجيه، عبداهللا محمـــد العتيبي، زهرة 
طعمة احمد، منيرة مضحي مبارك، عبداهللا زيد محمد 
السهلي، رقية علي غلوم، عائشة يوسف جمعة، مرمي 
مطر محمد حردان، امينة يوسف الصقر، سعد سعود 
الرشـــيدي، محمد عوض سيف الرشيدي، احمد حسن 
عبداهللا الصايغ، حصة غامن اجبار مال اهللا، عيد فرج 
الراجحي، مرمي كرم عباس، شاهة خميس الهزمي، طارق 
محمد احمد التوري، عبداحملسن احمد العريفان، محمد 
عارف محمد دين، بجاد فهد احملروب، محمد علي عسكر 
العجمي، احمد عبداهللا الســـفلي، عبداهللا عبدالرحمن 

النجدي، عبـــداهللا احمد الرومي، عبيد راكان املطيري، 
امينة عبدالرزاق الوحميد، يحيى حمد الرغيب، ابراهيم 
يوسف املضاحكة، غدفة صالح وديد، نفلة علي الرشيدي، 
محمود عباس حسن، طاهر ناصر العبداهللا، احمد يوسف 
الصقر، سيف ناصر العدواني، خالدة فهد الوهيب، خالد 
عبداهللا الوزان، فاطمة ابراهيم الرامزي، محمد يوسف 
مال اهللا، ابراهيم فايز يوسف، علي بن سعيد احلساس، 
صبرية عبداهللا اسماعيل، صبحي شفيق الطعان، ابراهيم 
محمود الســـيد، توان انور، خالد نومان مزبان، محمد 

مبارك املطيري ومحمد سليمان فيحان. 

 الحمود اعتمدت المكافآت المالية لفرق عمل التجهيز النتخابات المجلس البلدي ٢٠٠٩ 

 رئاسة الفريق

 ٭  متاضر عبدالعزيز السديراوي 
ـ ٢٥٠٠

  م.محمد حسني الصايغ ـ ٢٠٠٠ ٭
 ٭  راضي مطلق عيد الرشـــيدي ـ 

٢٠٠٠
  ابراهيم مبارك الشمري ـ ١٥٠٠ ٭

  فريق مكتب الوكيل المساعد 

للمنشآت التربوية

  م.فؤاد حميد مظفر ـ ٧٥٠ ٭
  وحيد رضا هاشم ـ ٧٥٠ ٭
  م.أحمد مخلف املنفي ـ ٧٥٠ ٭
  رضية رجب العابدين ـ ٧٥٠ ٭
  ضياء محمد باكير ـ ٥٠٠ ٭

  رؤساء الفرق الفرعية في المناطق 

التعليمية الست

 ٭  م.يســـري عبداهللا القحطاني ـ 
٨٠٠

  م. سوزان محمد الستالن ـ ٨٠٠ ٭
  م.ايالف الفضالة ١٠٠٠ ٭
  م. هاني غلوم عبداهللا ـ ١٢٠٠ ٭
  م. علي عباس الدوسري ـ ١٢٠٠ ٭
  م. سعد راشد املطيري ٨٠٠ ٭

 ٭  م.خالـــد غلوم حســـن محمد ـ 
١٢٠٠

  إدارة التصميم واإلنشاءات

  أحمد عبداهللا الفيلكاوي ـ ٦٠٠ ٭
  محمد موسى ابو عليان ـ ٦٠٠ ٭

  محمد فوزي يس ـ ٦٠٠ ٭
 ٭  اشرف عبدالســـتار عبدالتواب 

ـ ٦٠٠
  أسامة عمر محمد ـ ٦٠٠ ٭
  أحمد علي موسى ـ ٦٠٠ ٭

  ديوان عام الوزارة

  ندى إبراهيم البغلي ـ ٦٠٠ ٭
  فينوس عادل العنزي ـ ٦٠٠ ٭
  علي جاسم الشمري ـ ٦٠٠ ٭

 ٭  رانيـــا عبدالرزاق الدوســـري ـ 
٦٠٠

  فاطمة عبدالنبي العطار ـ ٦٠٠ ٭
  لولوة ياسني رمضان ـ ٦٠٠ ٭

 ٭  عبدالرحمـــن إبراهيـــم املاجد ـ 
٦٠٠

  محمد عنتر السيد ـ ٦٠٠ ٭
  مناهل ناصر الهنيدي ـ ٦٠٠ ٭

  مراقبة صيانة حولي التعليمية

  فيصل عبدالعزيز ـ ٦٠٠ ٭
  هيا بوغيث ـ ٦٠٠ ٭

 ٭  م.محمـــد فـــاروق عبداملغني ـ 
٦٠٠

  شيرين فريد رمضان ـ ٦٠٠ ٭
  م.إبراهيم العطار ـ ٦٠٠ ٭
  م.مروة الصراف ـ ٦٠٠ ٭
  م.فهد العفيصان ـ ٦٠٠ ٭
  م.دينا الشاذلي ـ ٦٠٠ ٭
  شيرين رشاد ـ ٦٠٠ ٭
  م.آالء الصايغ ـ ٦٠٠ ٭
  مانع العجمي ـ ٦٠٠ ٭

 مريم بندق

  اعتمدت وزيرة التربية  ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
املكافآت املالية املخصصة العضاء فرق العمل املكلفة بتجهيز مقار 

جلان انتخابات املجلس البلدي ٢٠٠٩، وفيما يلي االسماء:
 

  خالد فاروق ـ ٦٠٠ ٭

  مراقبة صيانة العاصمة التعليمية

ـ   ٭  م.اســـماء عبـــداهللا اخلالدي 
٦٠٠

  حيدر الشمري ـ ٦٠٠ ٭
  م.داود حميد السلمان ـ ٦٠٠ ٭
  حسني منصور القالف ـ ٦٠٠ ٭
  شريف فهمي ـ ٦٠٠ ٭
  م.مرمي الطراروة ـ ٦٠٠ ٭
  م.احمد سعد الرشيدي ـ ٦٠٠ ٭
  م.علي عبداهللا سكني ـ ٦٠٠ ٭
  م.فهد حسني املناعي ـ ٦٠٠ ٭
  م.زهرة سيد هاشم ـ ٦٠٠ ٭
  م.يوسف حسني القالف ـ ٦٠٠ ٭
  م.م.عبدالكرمي اخلشان ـ ٦٠٠ ٭

 ٭  م.احمـــد رمضـــان املصليحيـ  
٦٠٠

  م.ماهر عبدالبديع علي ـ ٦٠٠ ٭
 ٭  م.رانية عبدالوهـــاب املزيني ـ 

٦٠٠
  م.محمد الصفار ـ ٦٠٠ ٭
  م.عبدالرضا البلوشي ـ ٦٠٠ ٭
  م.منى عبداهللا العبيد ـ ٦٠٠ ٭
  اميان اجلزاف ـ ٦٠٠ ٭
  غيداء الشهوان ـ ٦٠٠ ٭
  ناصر العبيد ـ ٦٠٠ ٭
  علي غالم محمدي ـ ٧٥٠ ٭

  مراقبة صيانة الفروانية التعليمية

  م.ريهام عادل عبدالسالم ـ ٦٠٠ ٭
  م.محمد عبداحلميد محمد ـ ٦٠٠ ٭
  علي حسني دشتي ـ ٦٠٠ ٭
  م.احمد عزام منصور ـ ٦٠٠ ٭
  م.فاطمة حمزة عباس ـ ٦٠٠ ٭
  منيرة سالم البالول ـ ٦٠٠ ٭
  نوف عبدالعزيز العجمي ـ ٦٠٠ ٭
  عاطف النجار ـ ٦٠٠ ٭

  محمد اخلالدي ـ ٦٠٠ ٭
  ابراهيم حاكم ـ ٦٠٠ ٭
  السيد مصطفى حسنني ـ ٦٠٠ ٭
  صفا محمد ـ ٦٠٠ ٭
  احمد الرباح ـ ٦٠٠ ٭
  امل عبداهللا سالم ـ ٦٠٠ ٭
  عرفة علي ابراهيم احمد ـ ٦٠٠ ٭
  خالد السهو ـ ٦٠٠ ٭

  مراقبة صيانة الجهراء التعليمية

 ٭  ســـيد حامد محمـــد رضوان ـ 
٦٠٠

  فيصل صقر راشد ـ ٦٠٠ ٭
  علي السيد سالم ـ ٦٠٠ ٭
  حيضر الدردير عزاز ـ ٦٠٠ ٭

   لمراقبة صيانة منطقة مبارك الكبير 

التعليمية

  عبداهللا غلوم الكندري ـ ٦٠٠ ٭
  خالد عبداهللا السعيد ـ ٦٠٠ ٭

  مراقبة صيانة االحمدي التعليمية

 ٭  رفعـــة عبدالرحمـــن العجمي ـ 
٦٠٠

  م.سامي شمس الدين ـ ٦٠٠ ٭
  ميثم جعفر كرم ـ ٦٠٠ ٭
  م.احمد الغندور ـ ٦٠٠ ٭
  م.محمد عبدالفتاح ـ ٦٠٠ ٭
  عبدالدامي ابواحلجاج ـ ٦٠٠ ٭
  منى ماهر ـ ٦٠٠ ٭
  م.عادل السباعي ـ ٦٠٠ ٭
  علي سعيد ـ ٦٠٠ ٭
  احمد عبدالرحمن ـ ٦٠٠ ٭
  م.صالح سليمان ـ ٦٠٠ ٭
  عمرو هاني فتحي ـ ٦٠٠ ٭
  م.نظيم خان شيرالي ـ ٦٠٠ ٭
  حسن محمد اكبر ـ ٦٠٠ ٭

 ٭  م.عبـــداللطيـــــف خضـــــر 

بوزيد ـ ٦٠٠
  محمد احلربي ـ ٦٠٠ ٭
  جمال برجس املطيري ـ ٦٠٠ ٭
  خالد فرج صالح ـ ٦٠٠ ٭

  منطقة حولي التعليمية

  خلود سليمان الربيعان ـ ٢٥٠ ٭
  قدرية خليفة الشالل ـ ٢٠٠ ٭

 ٭  عبدالعزيز ســـالم احلشـــاش ـ 
٢٠٠

 ٭  عبداللطيف صالح الوشـــمي ـ 
٢٠٠

 ٭  زينب حســـني احمد حســـني ـ 
٢٠٠

  منصور حسني القالف ـ ٢٠٠ ٭
 ٭  ابتسام ادغام ســـعد العازمي ـ 

٢٠٠
  علي محمد غلوم محسن ـ ٢٠٠ ٭

 ٭  عبداهللا عبدالعزيز العسعوسي 
ـ ٢٠٠

  زينب عباس اشكناني ـ ٢٠٠ ٭
  فخرية محمود حيدر ـ ٢٠٠ ٭

 ٭  فائقـــة غلوم حســـني كرمانيـ  
٢٠٠

  بدرية محمد البديح ـ ٢٠٠ ٭
  فرح فاضل عباس ـ ٢٠٠ ٭

  منطقة العاصمة التعليمية

  عواطف الياسني ـ ٢٠٠ ٭
  سناء البغلي ـ ٢٠٠ ٭
  بدور املال ـ ٢٠٠ ٭
  فاطمة املوسوي ـ ٢٠٠ ٭
  دالل االحدب ـ ٢٠٠ ٭
  غزيل الهاجري ـ ٢٠٠ ٭
  حميدة قاسم ـ ٢٠٠ ٭
  مرمي حبيب اسماعيل ـ ٢٠٠ ٭
  مرمي املنصور ـ ٢٠٠ ٭
  رقية حسني حاجي ـ ٢٠٠ ٭

  موضي احمد عبداهللا ـ ٢٠٠ ٭
  انتصار يوسف السمحان ـ ٢٠٠ ٭
  عواطف العمر ـ ٢٠٠ ٭

  منطقة الفروانية التعليمية

 ٭  وضحة ناصـــر مفرج الهاجري 
ـ ٢٠٠

ـ   ٭  جناة محمـــد طاهـــر معرفي 
٢٠٠

 ٭  حصـــة عبدالرحمن الســـعيد ـ 
٢٠٠

 ٭  خالد شليويح عايض املطيري 
ـ ٢٠٠

  هيف راشد الصغير ـ ٢٠٠ ٭
 ٭  شيخة عبداهللا حمد العسعوسي 

ـ ٢٠٠
ـ  العنزي   ٭  منيفة ربيع صلبوخ 

٢٠٠
ـ  العنزي   ٭  نصر غنام عبيـــدان 

٢٠٠
 ٭  ماجد كنعان ماجـــد املطيري ـ 

٢٠٠
ـ  العتيبي   ٭  غنيمة مبارك عيـــد 

٢٠٠
 ٭  اميان عيـــد مفـــرح املنصور ـ 

٢٠٠
 ٭  منـــى تركي عبـــداهللا الظاهر ـ 

٢٠٠
  ليلى سالم السبيعي ـ ٢٠٠ ٭
  عبدالصمد حبيب عريان ـ ٢٠٠ ٭

ـ   ٭  هنادي سالم محمود احملمود 
٢٠٠

  نصرة عبداهللا العنزي ـ ٢٠٠ ٭
ـ   ٭  عبداهللا ســـلطان اســـماعيل 

٢٥٠

  منطقة االحمدي التعليمية

  محمد عمير العجمي ـ ٢٥٠ ٭

  زهرة عباس علي تقي ـ ٢٠٠ ٭
  فاطمة سيد حسن ـ ٢٠٠ ٭
  غنيمة يوسف العلي ـ ٢٠٠ ٭

 ٭  عقيلـــة نعمـــان عبداللطيف ـ 
٢٠٠

 ٭  صبيحة عبداهللا محسن العنزي 
ـ ٢٠٠

 ٭  فوزية علي حســـن اليوسف ـ 
٢٠٠

  انيسة حميد صبر ـ ٢٠٠ ٭
 ٭  ماجدة حسن عبدالنبي اخلياط 

ـ ٢٠٠
  فاطمة حماد العجمي ـ ٢٠٠ ٭

 ٭  جوهرة عبدالرضا كرم معرفي 
ـ ٢٠٠

 ٭  نعيمة اســـماعيل محمد راشد ـ 
٢٠٠

 ٭  عائشـــة عبدالكرمي االنصاري ـ 
٢٠٠

 ٭  هدى فيصـــل منصور الصراف 
ـ ٢٠٠

  مرمي احمد بارون ـ ٢٠٠ ٭
  سعاد عبدالعزيز الفليح ـ ٢٠٠ ٭
  منى جاسم اخلوالد ـ ٢٠٠ ٭
  مرمي عبدالرحيم عبداهللا ـ ٢٠٠ ٭
  هدى جابر الشمري ـ ٢٠٠ ٭

  منطقة مبارك الكبير التعليمية

 ٭  هاني عبدالكرمي سعدون هندال 
ـ ٢٥٠

 ٭  ليلى رضا حســـني اليوسفي ـ 
٢٠٠

  كفاية مكي بوفتني ـ ٢٠٠ ٭

  إدارة التوريدات والمخازن

  مساعد مطلق بوسمري ـ ٣٠٠ ٭
  حسني غلوم السبتي ـ ٣٠٠ ٭
  مهنا حسني اخلوالد ـ ٣٠٠ ٭

  جابر سعود العازمي ـ ٣٠٠ ٭
  محمد مختار علي ـ ٣٠٠ ٭
  عبداملجيد عبدالصمد ـ ٣٠٠ ٭
  مهدي جعفر حسن ـ ٣٠٠ ٭
  نصار علي املطيري ـ ٣٠٠ ٭
  علي مطلق العازمي ـ ٣٠٠ ٭

  مركز المعلومات

  نادر عبداهللا امللسي ـ ٥٠٠ ٭
  فاطمة سعود الرشيدي ـ ٥٠٠ ٭
  مناير حماد العجمي ـ ٥٠٠ ٭
  خالد صالح العنزي ـ ٥٠٠ ٭

 ٭  خلـــود عبدالعزيـــز العجمي ـ 
٥٠٠

  م.احمد سعود العبداهللا ـ ٥٠٠ ٭
  ود صالح حيدر ـ ٥٠٠ ٭
  احمد محمد عبداحلميد ـ ٥٠٠ ٭

  سالمة المنشآت

ابراهيم الشخص   ٭  حنني حسني 
ـ ٥٠٠

 ٭  حماد ســـراج الدين مصطفى ـ 
٥٠٠

  اسماء سعد القديري ـ ٥٠٠ ٭
  حوراء جعفر الغريب ـ ٥٠٠ ٭
  شيماء وليد حمزة ـ ٥٠٠ ٭
  عهود منيع فهد العدهان ـ ٥٠٠ ٭

  اإلدارة المالية

  هدى الصفار ـ ٥٠٠ ٭
  فاطمة عيد علي حسن ـ ٥٠٠ ٭
  حصة عبيد الشمري ـ ٥٠٠ ٭
  تهاني سعد العتيبي ـ ٥٠٠ ٭

  الهواتف

ـ  العثمان   ٭  عبداللطيف عبداهللا 
 ٥٠٠

 للعاملين بديوان الوزارة والمناطق التعليمية الست 


