
االحد 4 اكتوبر 2009   7محليات
الستكمال أوراق ترشيحهم للعمل في المؤسسات والجهات الحكومية

»الخدمة المدنية« يدعو 300 مواطن لمراجعته غداً 

العرادة: أسماء المرشحين لتولي مناصب الوكالء المساعدين 
في البلدية أمام الديوان ونطالب بسرعة تسكينهم

»الزراعة«: تدابير وقائية للحد من انتشار سوسة النخيل الحمراء
قالت الهيئة العامة لش���ؤون الزراعة 
والثروة الس���مكية انه نظ���را لخطورة 
سوسة النخيل الحمراء وأثرها المدمر على 
اشجار نخيل التمر بصفة خاصة اتخذت 
الهيئة عددا من التدابير الوقائية للحد من 
انتشارها في مناطق تواجد اشجار النخيل 
في البالد س���واء في المناط���ق الزراعية 
»بالوفرة والعبدلي« او في الش���اليهات 
او الحدائق المنزلي���ة ومنها اعداد خطة 
وطنية لمكافحة الحشرة في مختلف مناطق 
الكويت وتوفير وسائل المكافحة من ادوية 
وتجهيزات ومعدات وعمالة وآليات والقيام 
النخيل  الدوري على  الكش���ف  بعمليات 
في هذه المناط���ق باالضافة الى متابعة 
التطورات التقنية والوسائل واالساليب 
الحديثة في مكافحة الحش���رة والحد من 

انتشارها.
واضافت أنها قامت بالتعاون والتنسيق 
مع المنظمة العربي���ة للتنمية الزراعية 
بتنفيذ المرحلتين االولى والثانية لمشروع 
المنظم���ة االقليمي للمكافح���ة الحيوية 
لسوسة النخيل الحمراء وحفارات الساق 
والجذور ب���دول الخلي���ج العربي وذلك 

باستخدام اسلوب المكافحة الحيوية اآلمن 
بيئيا عن طريق دراسة سلوك وبيولوجية 
الحشرة واكتش���اف واستخدام فطريات 
واعداد طبيعية لها، مشيرة الى انها تقوم 
الثالثة للمشروع  المرحلة  حاليا بتنفيذ 
من خالل تطبيق التقنيات المتطورة في 
مكافحة الحشرة وانشاء مختبر متخصص 
المخبرية عن  المعلومات  لتوفير جميع 

الحشرة ودورة حياتها.
واوضحت الهيئة ان خطورة الحشرة تكمن 
في خصوبتها البالغة وصعوبة اكتشاف االصابة 
مبكرا وقدرتها على الطيران الى مسافات بعيدة 
قد تصل الى 1500 متر خالل ساعات الليل كما 
انها تفضل مهاجم����ة النخيل الذي يقل عمره 
عن 10 س����نوات حيث ان جذع النخلة في هذا 
العمر يكون غضا وسهال اختراقه وان الطور 
اليرقي للسوس����ة هو االخط����ر كونه يتغذى 
على االنسجة الحية بداخل جذع النخلة مما 

يؤدي الى موتها.
واش���ارت الهيئة الى مظاهر واعراض 
االصابة بوجود سوائل صمغية »كريمية او 
بنية« ذات رائحة كريهة على جذع النخلة 
وكذلك وجود نشارة لينة لها نفس الرائحة 

على الجذع وموت بعض الفس���ائل حول 
جذع النخل���ة »األم« حيث يمكن فصلها 
بسهولة باليد بسبب اهتراء وت آكل قاعدة 
الفسيلة كما يالحظ وجود بعض اطوار 
الحشرة في منطقة االصابة اسفل الفسيلة، 
اصفرار وموت بعض الس���عف وبإزالته 
يالحظ وجود بعض اطوار الحشرة بجانب 
موت القمة النامية للنخلة وميل رأس���ها 
على احد الجوانب وذلك في حالة االصابة 

المتأخرة.
ونصحت الهيئة المواطنين والمزارعين 
بإزالة النخيل المصاب بشدة والذي ال امل 
في شفائه واالهتمام بنظافة المزرعة من 
الحش���ائش والمخلفات ونظافة النخيل 
الفحص  باس���تمرار مما يس���هل عملية 
واكتش���اف االصاب���ة مبك���را وااللتزام 
بالمسافات المناسبة لزراعة النخيل من 
6 � 8 امتار ف���ي المزارع و4 � 6 امتار في 
الحدائق المنزلية وكذلك عدم شراء اشجار 
او فسائل النخيل من المناطق المصابة او 
نقلها الى المناطق غير المصابة سواء من 
داخل البالد او من خارجها لمنع انتشار 

اآلفة.

توجه رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين 
في بلدية الكويت، السكرتير العام لالتحاد 
العام لعمال الكويت، االمين العام المساعد 
للعالقات العربية والدولية لالتحاد العربي 
للبلديات فراج العرادة بالنداء والمناشدة الى 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
المحمد بسرعة تسكين الوكالء المساعدين في 
بلدية الكويت، حيث ان وزير الدولة لشؤون 
البلدية ووزير االشغال العامة قام برفع اسماء 
المرشحين الى ديوان الخدمة المدنية منذ 
فت���رة طويلة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم 
البت ف���ي الموضوع حتى اآلن، وهذا االمر 
يشكل خلال واضحا في البلدية وتنعكس 
آثاره بالسلب على آلية العمل بالبلدية نظرا 
لعدم الشعور باالستقرار والطمأنينة، وقال 
ان المكلفين بتولي مهام رؤساء القطاعات 

والتي من المفترض ان يشغلها الوكالء المساعدون يشعرون بعدم 
االستقرار بس���بب عدم صدور المراسيم بتعيينهم وان الوضع 
المتأرجح يشكل هاجسا كبيرا ويؤدي الى التأثير السلبي على 
عجلة العمل في البلدية، كما ان اس���تمرار الوضع في حد ذاته 
يشكل ظاهرة غير صحية بالنسبة للعمل ويؤدي الى تأخير العمل 

والبطء في أداء العمل، خاصة اننا اذا وضعنا 
في الحسبان ان مهام البلدية ذات صلة مباشرة 
بمصالح الوطن والمواطنين في كل االمور التي 
تمس المصلحة العام���ة ومصالح المواطنين 
المعيشية مباشرة في مجاالت االسكان والصحة 
والبيئة واالغذية والنظافة والبناء ومن ثم اداء 

تلك المهام يستلزم ضرورة االستقرار.
واشار العرادة الى ان استمرار الوضع الراهن 
وخلو البلدية من وكالء مساعدين لعدة سنوات 
يترتب عليه مخاطر تشريعية عديدة، خاصة 
لتش���كيل بعض اللجان التي تقررها القوانين 
واللوائح والتعاميم الصادرة عن وزارات الدولة 
والتي تشترط ضرورة ان يرأسها أو يمثل في 
عضويتها وكيل مساعد، حيث ان تلك اللجان 

تكون عرضة لعدم قانونيتها.
لذا فإننا نلتمس من س���مو رئيس مجلس 
ال��وزراء س���رعة اتخ��اذ االج��راءات ال�الزمة نح��و تس���كي��ن 
ال���وكالء المس���اعدين بناء على الترشيحات السابقة من وزير 
الدولة لش���ؤون البلدية ووزير االش���غال العامة حتى يستمر 
العم���ل بالبلدية على أكمل وجه واالس���تمرار في أداء الخدمات 

البلدية للمواطنين.

أكد أن استمرار الوضع لعدة سنوات يترتب عليه مخاطر تشريعية

نظرًا لخطورتها وأثرها المدمر على نخيل التمر

ناصر عدهان محمد الرشيدي  ٭
بدر رسام شمروخ العتيبى  ٭

فتحى محمد حسني  ٭
عبد الهادى حس���ن عبد املانع   ٭

العجمى
عبي���د  اهلل  عب���د  ن���واف   ٭

بوحواس
خالد محمد فهاد العجمى  ٭

خزع���ل  غري���ش  خال���د   ٭
الضويحى

عب���د اهلل عبد الك���رمي محمد   ٭
الشرهان

بدر محمد راوى العنزى  ٭
عب���د اهلل جن���م عب���د اهلل   ٭

التميمي
يوسف صالح احمد بندر  ٭

عبد املنعم عواد زويد العنزى  ٭
عبداهلل عبيد عايز املطيرى  ٭

حسن رومى ملوح احلريجي  ٭
العزيز  ناص���ر مال���ك عب���د   ٭

الصباح
صالح سعيد ناصر الهاجرى  ٭

فهد عيد محمد العازمي  ٭
حربى عدهان محمد الرشيدى  ٭

عب���د العزيز محم���د عبد اهلل   ٭
العابر

خالد على هالل احلربى  ٭
احمد بدر ناصر املطيرى  ٭

فيص���ل حويض���ان س���الم   ٭
حويضان

محمد مصطف���ى عبد احلميد   ٭
جمال

عب���د احلمي���د جاس���م محمد   ٭
البراك

عساف مناور فتنان املطيري  ٭
احمد على سعود املطرود  ٭
مداح محمد ناصر السهلى  ٭

ناص���ر عبد احملس���ن صالح   ٭
اجلاسم

سامى مقعد جزاء العصيمى  ٭
محمد فهد فهاد املقبول .  ٭

احمد مسعد هالل املطيرى  ٭
محمد حسني محمد رمضان  ٭

براك على محمد الهزاع  ٭
على عبد اهلل على املطيرى  ٭

مبارك عبد اهلل ليلي املطيري  ٭
فهد غازى حسني املطيرى  ٭

عاي���ض ضي���ف اهلل عوض   ٭
الديحاني

حسني عبيد سعد الرشيدى  ٭
خالد مناور صالح مويهان  ٭

جابر مسلم عوض الرشيدى  ٭
عبد اهلل عويد سعود البلحطي   ٭

العازمي
راشد فهد فنيس العجمى  ٭

فيص���ل عبد الرحمن حس���ني   ٭
الكندرى

خالد عبد الكرمي فهد العنزى  ٭
يوسف محمد يوسف االربش  ٭

مس���اعد مصطف���ى محم���د   ٭
حمادى

أنور مبارك مطلق الرشيدي  ٭
مخلد بدر على العتيبى  ٭

فواز منصور عيد الكريبانى  ٭
عب���د العزيز عب���د اهلل عامر   ٭

العامر
صقر الزقع جمعان الرشيدى  ٭

حسني مشعل وراد مرزوق  ٭
خليل خالد خليل العنزى  ٭

عقاب فهد عيسى ابا الصفا  ٭
علي سعود علي صنيدح  ٭

حسن هباس دحيم العتيبى  ٭
عبد اهلل حجي فالح العازمي  ٭

فهد ذياب نقا العازمى  ٭
راشد سعد مناحى القحطانى  ٭

سعد حامد تركى الشمرى  ٭
خالد خليف سمران العنزى  ٭

طب���الن  عمي���ر  اهلل  عب���د   ٭
الرشيدى

سعد نهير شافى السهلى  ٭
مفلح فالح طلق معتوق  ٭

مشعل ندا شباب الديحاني  ٭
محم���د  حم���ود  منص���ور   ٭

العدوانى
حماد فهد ماطر املطيري  ٭

احمد محمد حمد التميمى  ٭
بدر محمد احمد سلمان  ٭

وليد حمدى محده املطيرى  ٭
غازي محمد عجاب العتيبي  ٭

ب�����در مطل������ق راش������د   ٭

السب���يت العازمي
احمد عيد محمد العنزى  ٭

وليد مرزوق رزقان املطيرى  ٭
عبد اهلل زيد ذياب املطيرى  ٭
فهد عبد اهلل خالد العجمى  ٭

فارس مرزوق حسن العجمى  ٭
فارس مناحى راشد احلربى  ٭
صالح بطى دعيلج اخلشاب  ٭
محمد مبارك حمود العنزي  ٭

محمد سليمان على حيدر  ٭
عيسى ثالب ماجد احلربى  ٭
محمد جاسم محمد اخلضر  ٭
مبارك فالح محمد العنزى  ٭

عبد احملس���ن عب���د اهلل خالد   ٭
السبيعى

عب���داهلل عبدالرحيم عبدامللك   ٭
رجب

فهد سويد مبارك العجمى  ٭
ع���وض خرص���ان  عفت���ان   ٭

العجمي
محمد م���رزوق مطلق هذيلي   ٭

العازمي
محمد فهد محمد العازمى  ٭

عايد فراج ضاحى احلسينى  ٭
اسامه سالم محمد الرشيدى  ٭

عبد احلميد احمد عبد احلميد   ٭
احمد

صالح احمد حسني فيروز  ٭
محمد سعود محمد الربيعه  ٭

ابراهيم نزال خلف السعيدى  ٭
ضي���ف اهلل ع���واد عطا اهلل   ٭

عواد
الكرمي حس���ني  احم���د عب���د   ٭

دشتى
مبارك محمد فالح العجمى  ٭
على محمد مهدى العجمى  ٭

مش���ارى حم���دان غنيم���ان   ٭
الظفيرى

عي���د عقاب مزي���د اجلنفاوي   ٭
الشمري

فهد بدر فهد الطراروه  ٭
احمد دغيمان حباب باتل  ٭

موسى محمد عواض املطيرى  ٭
عبد اهلل سالم زنيفر العجمى  ٭

الك���رمي دهش  ده���ش عب���د   ٭
الفضلى

مساعد عانى نزال الشمرى  ٭
احم���د عب���د العزي���ز خال���د   ٭

الروضان

س���عود ابراهيم عبد الرحمن   ٭
اجلمعه

ناصر شارع ناصر العجمي  ٭
جراح سالم سكيان املطيرى  ٭
بدر رفاعى معيض العازمى  ٭

ب���در عب���د احلمي���د عبد اهلل   ٭
الفزيع

جمال يعقوب يوسف جمال  ٭
فهد عادل عبد الوهاب بوقماز  ٭

خالد جمال محمد البحر  ٭
بندر صالح عبد اهلل املرى  ٭

س���الم ضي���ف اهلل معيت���ق   ٭
الرشيدى

عام���ر عب���د احلكي���م عام���ر   ٭
الهاجرى

عب���د العزيز يوس���ف عمران   ٭
العمران

احم���د  اهلل  عب���د  يوس���ف   ٭
العصفور

جويعد فهيد ناصر مبارك  ٭
مشارى على حمد الثوينى  ٭
راشد علي عبد اهلل خليفه  ٭

عب���د اهلل عم���ر عب���د اهلل   ٭
العنزى

جراح فيصل محمد الهاجرى  ٭
سعد راشد سالم ركدان  ٭

تركى سعود مهاوش الدويش  ٭
حمد محمد الشرهان  ٭

على مزيد مشعل املطيرى  ٭
مشعل مسلم بداح املطيرى  ٭

على عيد على فرج  ٭
فهد عبد اللطيف على جعفر  ٭

غامن هليل موسى املطيري  ٭
ناصر مبارك سهيل فهيم  ٭

مش���ارى محم���د انغيم���ش   ٭
الشمرى

ماجد مبارك فهد العجمى  ٭
عيسى عبد اهلل منفي محمد  ٭
سعد حمدى حمود هضيبان  ٭
محمد سعود حماد العازمى  ٭
تركى سلطان صالح سويلم  ٭

عب���د اهلل ف���وءاد عب���د اهلل   ٭
احلنيان

مج���ول  اهلل  عب���د  محم���د   ٭
العجمى

العزيز  محمد فيص���ل عب���د   ٭
الصباح

س���عد عب���د اهلل س���ليمان   ٭
املطيرى

محمد انور محمد املظفر  ٭
بندر سعد سلمان السليمانى  ٭

منص���ور مجح���م عب���د اهلل   ٭
العجمى

بدر صقر محمد الهرشانى  ٭
جاسر سعود مطلق الرشيدى  ٭

فيصل محمد حمد املخيال  ٭
فهد عب���د الرحم���ن عبد اهلل   ٭

الربعى
اهلل  عب���د  محم���د  س���عد   ٭

الرشيدى
ماج���د عب���د العزي���ز بركات   ٭

الشمرى
محم���د  رمض���ان  ابراهي���م   ٭

العنزي
مشعل فالح صقر املطيري  ٭

الفى شجاع خالد الهرشانى  ٭
عثمان جاسم ابراهيم اخلضر  ٭
محمد احمد سالم ابو حديده  ٭

بدر جاسم محمد حسني  ٭
هشام فيصل وسمى الوسمى  ٭

عمر خالد جابر اجلابر  ٭
مشعل سعد ثواب املطوطح  ٭

طالل مساعد عوده السليمانى  ٭
حسني محمد على حسني  ٭

محم���د عب���د الهادى جاس���م   ٭
محمد

يوسف بدر حسني املسباح  ٭
عبي���د  محم���د  اهلل  عب���د   ٭

الدوسرى
ناصر فيصل غامن مال اهلل  ٭
احمد فاضل ذياب الفضلى  ٭
فهد مبارك فالح الرشيدى  ٭

ناصر وليد ناصر الودعانى  ٭
حس���ن  احم���د  اهلل  عب���د   ٭

الصباغه
محمد نظير ابراهيم مال اهلل  ٭
وليد محمد مضحي املاجدى  ٭

محمد مبارك سعود حسن  ٭
حسن نايف سعود حماده  ٭

شبيب هادي محمد العازمي  ٭
احمد عبد اهلل محمد مبارك  ٭

حس���ن عب���د العزيز حس���ن   ٭
الصايغ

حسني مهدى محمد بهبهانى  ٭
الطرق���ى  س���الم حظي���رى   ٭

الرشيدى
يوس���ف عب���د االمي���ر محمد   ٭

البقشى

عب���د اهلل مه���اوش وق���اف   ٭
العنزى

عمر عبد اهلل محمد العباد  ٭
عبد اهلل شاهر غازى املطيرى  ٭

اسامه احمد ابراهيم حمادى  ٭
عب���د اهلل بن���در عب���د اهلل   ٭

الشمرى
فهد انور حمد الرغيب  ٭
احمد فهد سعد قريطه  ٭

سعد مبارك محمد العازمى  ٭
فهد فالح جاسر حيالن  ٭

فيص���ل عب���د اهلل عيس���ى   ٭
احلربى

عامر دبيس مجيد الظفيرى  ٭
احمد عبد اهلل عيد محمد  ٭

خال���د فيص���ل عب���د العزيز   ٭
الصباح

نايف خميس طلق عقاب  ٭
عايد راهى ذوقان غصن  ٭

خالد شالل الفى املطيرى  ٭
احمد حمد صالح الوشمى  ٭

عبد الرحمن مب���ارك ابراهيم   ٭
عسك

محم���د عب���اس حس���ني عبد   ٭
الرضا

صالح على صالح العجمى  ٭
خالد نبيل عبد اهلل العيدي  ٭

عبد اهلل فالح باتل الرشيدى  ٭
نايف راشد وثير العازمى  ٭
نواف على سلطان القالف  ٭

بدر محمد مزيد املطيرى  ٭
فهد منذر محمد الشمرى  ٭

ب���راك عب���د احملس���ن صالح   ٭
السليمان

احمد ابراهيم حسني عنانى  ٭
بداح عبداهلل بداح الرشيديه  ٭
محمد غازى مرزوق املطيرى  ٭

فالح شاهر سيف اخلرينج  ٭
محمد حزمان فالح امليع  ٭

بشار يوسف محمد الغزالى  ٭
نواف على عباس على  ٭

مش���ارى زي���د عب���د العزيز   ٭
املطيرى

خالد نهار مطلق املطيرى  ٭
على عادل عبد اهلل صقر  ٭

عب���د العزيز مب���ارك عويض   ٭
الصواغ العازمي

عبدالعزي���ز عل���ى عب���د اهلل   ٭
املهنا

محمد نصار ماضى العازمى  ٭
سارى ندى سارى املطيرى  ٭
احمد سعد عوض الديحانى  ٭

خالد بداح خالد العذاب  ٭
فواز حسني ابراهيم محمد  ٭

فيصل على محسن االجعص  ٭
س���لطان صال���ح س���لطان   ٭

العجمى
خالد حسني مبارك العجمى  ٭

عبد اهلل جنم سهيل الشمرى  ٭
سعد مبارك سعد اجلرى  ٭

احمد فراج عبد اهلل املطيرى  ٭
بدر وليد محمد الفودرى  ٭

محمد خليف عوض العنزى  ٭
اله���ادى جاب���ر محمد  عب���د   ٭

العنزى
موسى حمد محمد العجمى  ٭

يوس���ف عب���د اهلل ابراهي���م   ٭
اسود

عبد اهلل مزعل باهج النومس  ٭
مزيد خلف عقيل على  ٭

مش���عل عثمان عب���د الصمد   ٭
عبادى

شافى محمد سعد السهلى  ٭
سعود ثقل سالم الدوسرى  ٭

مطر الفى مطر العنزى  ٭
عبد اهلل سالم ناصر العازمى  ٭

عل���ي عبد احملس���ن مس���فر   ٭
العجمي

هزاع مبارك صقران الرشيدى  ٭
طلق راشد طلق اجلنوبى  ٭

فيصل ناصر راجح القحطانى  ٭
خال���د عب���د العزي���ز خال���د   ٭

املطيرى
ناصر مبارك مصبح العازمى  ٭
عادل خلف سليمان احلربى  ٭

عبداللة حسن عبداللة السبت  ٭
سالم عبد القادر على ادريس  ٭

راشد عادل داود سليمان  ٭
طالل طالب ساير العنزى  ٭

عبد اهلل ناصر فالح الذروه  ٭
مشارى فهد فرحان الفضلى  ٭

محمد على محمد املطيرى  ٭
خالد وليد خليفه السويدان  ٭

حضي���رم  عزي���ز  محم���د   ٭
الرشيدى

عب���داهلل  مب���ارك  معج���ب   ٭
الهاشمى

فهد سالم دخيل الرشيدى  ٭

رايد مبارك محمد املطيرى  ٭
الرحيم  عب���د اهلل فهد عب���د   ٭

الفودرى
احلميدى محمد مسعود املرى  ٭

عبدالوه���اب عبدالعزيز على   ٭
اخلليفى

فهد محمد خلف الشمرى  ٭
عبد العزيز عبداهلل عبد الهادى   ٭

شبيب
 ٭ فهد محمد هجاج اجلالوى

ش���حيبان  عماي���ر  فه���د   ٭ 
الرشيدى

 ٭ سعد فالح مبارك الفندى
 ٭ عثمان خالد أحمد القبندي

 ٭ عب���د العزيز س���عود س���عد 
الرويعى

 ٭ عب���د اهلل مش���عل فري���ح 
مهوس

احمد عبد اهلل محمد ايود  ٭
ف���ارس عب���د احملس���ن عواد   ٭

اخلالدى
 ٭ جابر عبد اهلل ليل العنزى

 ٭ احم���د عبداللطيف جاس���م 
البعنون

 ٭ خالد سلطان ندى العجمى
 ٭ عب���د اهلل حم���د عب���د اهلل 

العجمى
 ٭ سالم محمد عوض العجمي

 ٭ اس���ماعيل فوزى اس���ماعيل 
الشطى

 ٭ طالل طارق عبد الرزاق املال
 ٭ عبداهلل ندى سارى املطيرى

 ٭ يوسف يعقوب بدر وادي
 ٭ احمد ماجد خرسان شتيوى

 ٭ عبد اهلل بدر صالح املزيد
 ٭ محمد مطلق على العتيبى
 ٭ سند نايف محمد العجمى

 ٭ محمد عبد اهلل زايد املطيرى
 ٭ دعيج على خلف خامت

 ٭ س���يف محم���د هوي���دى 
املطيرى

محمد جدعان عواد الشمري  ٭
وليد مخلد فالح الرشيدى  ٭

الرحمن  بكر س���ليمان عب���د   ٭
البكر

نغيم���ش  محم���د  أحم���د   ٭
النغيمش

س���الم  فيح���ان  س���عيد   ٭
الهرشاني

دع��ا ديوان اخلدم��ة املدنية 300 مواطن ملراجعت��ه غدا متهيدا 
الس��تكمال اوراق ترش��يحهم للعم��ل في املؤسس��ات واجلهات 

احلكومية وفيما يلي األسماء:

فراج العرادة


