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جمعية الوفرة الزراعية التعاونية

اعــالن وتنـويـه
تعلن جمعية الوفرة الزراعية التعاونية عن اعتبار 

الإعــــالن  املن�شــور  بجريدتي )الــراي - والأنــبــاء( 

بتاريخ 2009/12/12م واخلا�ص بالإعالن عن فتح 

باب الرت�شيح لع�شوية جمل�ص الإدارة كاأن مل يكن.

فتح  عن  بالإعالن  تقوم  �شوف  اجلمعية  باأن  علمًا 

موعد  يف  الإدارة   جمل�ص  لع�شوية  الرت�شيح  باب 

لحق بال�شحف اليومية.

ال�شويخ - �شارع الكندادراي - خلف �شوق ال�شفارين

لال�شتف�شار : 24812787 - 24812243

املـــديـــر املــعـــني

د.موضي احلمود

خليل الشمري

عبدالعزيز الزبن

اعتمدت المكافآت المالية للعاملين بمخيمي الكشفي الـ 6 والسالم الـ 12 .. وتخصيص »هدى شعراوي« كمقر للتعليم العالي لمدة 5 سنوات

الديوان يدعو 259 مواطناً لمراجعته غداً االثنينالشمري: الدعوة لتعديل الدستور انقضاض على مجلس األمة
دع��ا ديوان اخلدمة املدني��ة 259 مواطنا ملراجعت��ه غدا االثنني 
متهيدا الستكمال أوراق ترشيحهم للعمل في املؤسسات واجلهات 

احلكومية، وفيما يلي األسماء:

اس����تنكر الناش����ط السياسي 
ابراهيم الشمري االقتراح  خليل 
بج����واز االختالط والذي قدم الى 
اللجنة التشريعية مبجلس االمة 
ومت رفضه، مشيرا الى ان توقيت 
تقدمي هذا االقت����راح يثير الكثير 
من عالمات االستفهام حول اجندة 

بعض النواب.
واكد الشمري ان دور مجلس 
االمة هو دور تشريعي ورقابي، وان 
املرحلة احلالية تتطلب االسراع 
بس����ن القوان����ن والتش����ريعات 
التي حتتاجه����ا الكويت لتحقيق 
التنمي����ة والبدء في تنفيذ خطط 
بناء الدولة القوية، وليس ضمن 
هذا ال����دور الدعوة الى االختالط 
والتي تفتح على املجتمع الكويتي 

املسلم احملافظ العديد من ابواب 
الفس����اد االخالق����ي، خاص����ة ان 
دعاة تغري����ب املجتمع على اهبة 
االستعداد لتنفيذ مخططاتهم، داعيا 
الى قضايا املجتمع  االلتفات  الى 
اجلوهرية، مشيدا برفض اللجنة 
التشريعية لهذا االقتراح الذي ال 
يرضي اهلل ورس����وله. من جهة 
اخرى، بن الش����مري ان الدعوة 
الى تعديل الدستور وتنقيحه هي 
محاولة مكشوفة لالنقضاض على 
صالحيات مجلس االمة وحتويله 
الى مجلس استشاري ال ناقة له 
وال جمل، وسلب املكاسب الشعبية 
والدميوقراطية وحقوق وحريات 
املواطنن، وال ميكن ألصحاب هذه 
الدعوة حتقيق اغراضهم من خالل 

إبراهيم حسن جاسم شاه  ٭
إبراهي���م س���ليمان عب���داهلل   ٭

السعيد
إبراهيم صالح صفر العلي  ٭
احمد جاسم محمد املشموم  ٭

احمد جمال احمد الشهاب  ٭
احمد حبيب طاهر الشمالي  ٭

احمد حسن علي الفقعان  ٭
احمد حميد هران العنزي  ٭

احمد دغيمان ركاد املطيري  ٭
احمد راضي حسن العنزي  ٭

احمد سعد مطلق سعود  ٭
احمد سعود فارس الطيب  ٭

احمد سعود محمد الرشيدي  ٭
احمد سعيد عايش السالمن  ٭
احمد طالل سعود املطيري  ٭

احمد عايد مصلح الرشيدي  ٭
احم���د عبدالعزيز عبد اللطيف   ٭

العيسى
احمد عبد الكرمي جابر الفضلي  ٭

احمد عبداهلل عيد محمد  ٭
احمد علي عبداهلل حيدر  ٭
احمد علي مبارك مبارك  ٭
احمد محمد راشد سند  ٭

احمد محمد عبداهلل املطيري  ٭
احمد نفجان رقدان املطيري  ٭

الزوين عايض مسفر الرشيدي  ٭
أحمد نهار حمدان العدواني  ٭

باسل فهد مناور املطيري  ٭
باسم عطية سكران الظفيري  ٭
بدر اسماعيل خليل العوضي  ٭

بدر حمود محمد العتيبي  ٭
بدر فهم معطش املطيري  ٭
بدر محمد فديع العدواني  ٭
بدر محمد هادي املطيري  ٭
بدر مطلق ناصر العتيبي  ٭

بدر ناصر ابراهيم العبداهلل  ٭
بدر ناصر فالح احلجرف  ٭

بدر يونس حسن العنزي  ٭
ب���راك عب���د احملس���ن صالح   ٭

السليمان
بريدان علي بريدان العازمي  ٭

بسام ناصر غلوم كرماني  ٭
بندر خشمان فهد منوخ  ٭

بندر نهار رقدان املطيري  ٭
تركي علي محمد سيف  ٭

ثامر عرمي قنور العازمي  ٭
ثامر عواد مجبل العازمي  ٭
ثاني سعود ثاني العنزي  ٭

جابر ابراهيم غريب العجمي  ٭
جاسم حمد حمود العازمي  ٭

جراح عبدالرحمن علي دربي  ٭
جراح عبيد ماطر القحطاني  ٭
جراح مليج رشيد املطيري  ٭
جراح نايف محمل املطيري  ٭
حامد سعد مطلق العازمي  ٭
حسن حمد عامر اجلعيدي  ٭

حسن خالد اجلدعي املطيري  ٭
حسن علي ناصر العجمي  ٭

حسن محمد فرج سعد  ٭
حسن سالم عيد اجلرمان  ٭

حسن عدنان حمزة الصراف  ٭
حسن علي احمد النجادة  ٭

حسن علي حسن سعدون  ٭
حمد جابر فيصل الصباح  ٭

حمد يوس���ف س���ليمان العبد   ٭
الهادي

حمدان طلق زيد العتيبي  ٭
حمود خالد محمد العجمي  ٭
حمود سالم حمود عميرة  ٭
حمود علي حمود العجيل  ٭

حمود محمد صالح احلمود  ٭
خالد بندر مهال املطيري  ٭

خالد حماد فارس العنزي  ٭
خالد راشد مرشود احلسيني  ٭
خالد طارق خالد احلميضي  ٭

خالد عبد الرزاق الرشود  ٭
خالد عبداهلل حسن القطان  ٭
خالد عوض مهدي الرشيدي  ٭

خالد فالح جريدي فالح  ٭
خالد محمد فالح العازمي  ٭

خالد محميد فالح العازمي  ٭
دعيج خليفة طليحان الشمري  ٭

راشد عبداهلل مبارك العجمي  ٭

زايد مبارك عبداهلل اجلميعة  ٭
ساري ندى ساري املطيري  ٭
سالم حسن محمد حسن  ٭
سالم فهاد سالم العجمي  ٭

سالم ماطر متروك العازمي  ٭
سعد بشير عوض الشمري  ٭
سعد حامد تركي الشمري  ٭

سعد سيد عبداهلل سيد ابراهيم   ٭
الرفاعي

سعد هديرس لوقان العنزي  ٭
سعود جريد سعد احلريجي  ٭

سعود فدغم صاهود املطيري  ٭
سعود فراج منصور العجمي  ٭
سعود فيصل مصطفى علي  ٭
سعيد فهد عبداهلل املطيري  ٭

سلطان ردعان رحيم الشمري  ٭
سلطان فالح سعود املطيري  ٭
سلطان محمد سيف البذالي  ٭

سند محمد سند جري العجمي  ٭
سيف احمد سيف احلشان  ٭

سيف فالح جمعان سعد  ٭
شافي محمد سعد السهلي  ٭

شبيب محمد شبيب الزعبي  ٭
شريدة شريدة عبداهلل البذالي  ٭
شعبان فهيد محمد الرميضي  ٭

صالح سالم حمد املري  ٭
صالح فؤاد عبدالرحمن الريش  ٭
صالح عبداهلل ايوب فتح اهلل  ٭
ضاري ضويحي رافد املطيري  ٭

ضرار خالد خلف السعيد  ٭
طالل سعد احمد القحطاني  ٭

طالل مبارك طالل اجلري  ٭
طالل مضحي مبارك اجلالوي  ٭

عادل دغش فالح احلجرف  ٭
ع���ادل مطل���ق ع���وض الهلفي   ٭

الرشيدي
عايد سعد مطلق الهاجري  ٭

عاي���ض ضي���ف اهلل ع���وض   ٭
الديحاني

عبدالرحم���ن صال���ح عبي���د   ٭
الرشيدي

عبدالرحم���ن عب���داهلل نواهي   ٭
العتيبي

عبدالرحمن فه���د عبدالرحمن   ٭
الصفي

عبدالعزيز بندر ثامر امللفي  ٭
عبدالعزي���ز خال���د مش���رف   ٭

املطيري
عبدالعزيز شهاب احمد حاجية  ٭

عبدالعزي���ز صق���ر ش���جاع   ٭
احلربي

عبدالعزي���ز محم���د عب���داهلل   ٭
الضفيري

الغفار  عبدالعزيز مه���دي عبد   ٭
اتش

عب���داهلل ابراهي���م ج���ار اهلل   ٭
الشريفي

عبداهلل احمد عبداهلل العباد  ٭
عبداهلل حسن علوش املطيري  ٭

عبداهلل حمد عبداهلل املري  ٭
عبداهلل خالد مشاري احلماد  ٭

عبداهلل سالم راضي الرشيدي  ٭
عبداهلل صال���ح خضير محمد   ٭

بهزاد
عبداهلل طامي علي العازمي  ٭

عب���داهلل ط���الل مطلق س���ند   ٭
السيحان

عبداهلل عايد حمدان البناقي  ٭
عب���داهلل عبدالرحمن حس���ن   ٭

العجمي
عبداهلل عصيب مناور العنزي  ٭

عبداهلل عياد عوض بطي  ٭
عبداهلل عيسى كمال علي  ٭

عبداهلل مشعان سبيت مشعان  ٭
عبداهلل مطلق عوض املطيري  ٭

عبداهلل ناصر عوض صقر  ٭
عبد الهادي عبداهلل عبد الهادي   ٭

الهاجري
عبدالرحم���ن فال���ح عب���داهلل   ٭

املطيري
عبدالعزيز جزاء عامر املطيري  ٭

عبيد غازي عبيد البرازي  ٭
عثمان خضير عقلة العنزي  ٭
عدنان ماجد جاسم العنزي  ٭

لدورها، ومتكن الفساد من التغلغل 
والتجذر في املجتمع الكويتي دون 

حسيب أو رقيب.
الش����مري بن توقيت  وربط 
تقدمي هذين االقتراحن وتزامنهما 
عقب جلسة االستجوابات الشهيرة 
وتوهم اصحاب هذه االقتراحات 
ان الوقت مناسب إلشغال املجتمع 
الكويتي بهذه االمور التي تبعده 
عن مطالب����ة احلكومة بضرورة 
االسراع في تنفيذ خطط التنمية 
التي حتدثت عنها كثيرا دون ان 
يرى املواط����ن اي خطوات جادة 
بهذا الشأن، داعيا كل قوى املجتمع 
والكتل السياسية الى عدم التهاون 
مع هذه الدعوات ورفضها رفضا 
مطلقا وفضح اهدافها احلقيقية.

عقيل راشد حمود العازمي  ٭
عقيل هزاع سالم املطيري  ٭

علي ابراهيم عبداهلل الشتيل  ٭
علي سالم محمد محسن  ٭

عل���ي س���عود عبدالعزي���ز بو   ٭
البنات

علي سعود علي املطيري  ٭
علي محسن عبد الرضا محمد  ٭

عل���ي عبي���د مرث���ع الصواغ   ٭
العازمي

عمار حسن عبداهلل املتروك  ٭
عمر الفي شالل املطيري  ٭
عمر يوسف صالح املال  ٭

عيد مناحي مرزوق العتيبي  ٭
عيسى فهد عيسى عبدالرحمن  ٭

غازي سعد عاذي العتيبي  ٭
غازي فيصل متعب الشمري  ٭

غامن فيحان صنقور  ٭
فارس طالق فالح الهاجري  ٭

فاضل سعود فاضل العجمي  ٭
فايز بادي نهار العتيبي  ٭
فايز سعد راشد العازمي  ٭

فتحي موسى عيسى الفودري  ٭
فالح احلميدي غميض املطيري  ٭

فالح غازي عبيد البرازي  ٭
فالح محمد هيف احلجرف  ٭

فهد تركي سالم الرويلي  ٭
فهد جاسم محمد السهلي  ٭

فهد حمود عبداهلل حجيالن  ٭
فهد خالد فالح الرشيدي  ٭

فهد رشيد حميدي العازمي  ٭
فهد سالم دخيل الرشيدي  ٭

فهد شوميي سعود العازمي  ٭
فهد عجمي محمد العرادة  ٭

فهد عوض حمود اخلالدي  ٭
فهد مرزوق علي فايز  ٭

فهد ناصر مناور الشمري  ٭
فهد نوري عبد اخلالق النوري  ٭

فهد هزاع شباط املطيري  ٭
فوزي راشد يوسف الراشد  ٭

فيصل حامد عودة القحطاني  ٭
فيصل حمد عبدالرحمن العلي  ٭

فيصل خليفة غازي الهادي  ٭
فيصل عبداهلل عيسى احلربي  ٭
فيصل فدغم صاهود املطيري  ٭

فيصل مساعد عبداهلل الدويش  ٭
ماجد صقر حمدان العنزي  ٭

ماجد معتق عايد اجلريد  ٭
مانع مرزوق ناصر العجمي  ٭

مبارك عبداهلل هادي العجمي  ٭
محسن حشان قبالن العجمي  ٭

اهلل  ج���ار  ابراهي���م  محم���د   ٭
الشريفي

محمد اشالش حفر ابوشيبة  ٭
محمد جمعة خميس العويصي  ٭

محمد حمد مريبد الديحاني  ٭
محمد حمود عبداهلل احلجيلي  ٭

محمد خالد عيسى بوغيث  ٭
محمد خلف خليفة الشمري  ٭

محمد راشد خلف احلربي  ٭

محمد صالح حسن بولند  ٭
محم���د ضي���ف اهلل محم���د   ٭

الرشيدي
محمد عادل فهد معراج  ٭

محمد عبداهلل راشد املطيري  ٭
محمد عبداهلل مجول العجمي  ٭

محمد عبد الهادي حسن  ٭
محمد عتيق ناصر الرشيدي  ٭

محمد علي محمد احلماد  ٭
محمد عويد صقر العازمي  ٭

محمد غازي عبداهلل الديحاني  ٭
محم���د الف���ي محم���د ناص���ر   ٭

عبداهلل
محمد مبارك محمد عدهان  ٭

محم���د مح���روس عبدالعزيز   ٭
احملروس

محمد هاشم محمود الصفار  ٭
مساعد عزيز فهد املطيري  ٭

مساعد كتاب عويد فهد  ٭
مساعد محمد سعد رزيق  ٭

مساعد نوري علي الظبيري  ٭
مسعود مبرك سعود العازمي  ٭
مشاري جري ساري املطيري  ٭

مشاري ضويحي رافد املطيري  ٭
مشاري مجاهد سعيد مخلد  ٭
مشاري محمد بطي الزعبي  ٭
مشرف فهد سعيد العجمي  ٭

مشعل دغيم بركات الديحاني  ٭
مشعل شالح ضويحي الشمري  ٭
مشعل محمود غضبان رزوقي  ٭

مشعل مطر طعمة اخلالدي  ٭
مطلق عبداهلل مطلق العنزي  ٭

منصور طالل منصور اخلرافي  ٭
منصور محمد علي املخيمر  ٭

مهدي بداح علي الهاملي  ٭
موس���ى عبدالرحمن عيس���ى   ٭

البالول
ناصر سليمان محمد بالل  ٭

ناصر قاسم حسن  ٭
ناصر محمد سعيد الرخيمي  ٭
ناصر يوسف العبد الهادي  ٭

نافل فرج سالم املري  ٭
نايف فالح دليم العازمي  ٭

نواف ابراهيم مجرن الناجم  ٭
نواف احمد شهوار البلوشي  ٭

نواف دهام سلمان العنزي  ٭
ع���ارف  عبدالعزي���ز  ن���واف   ٭

العنزي
نواف عيسى عبداهلل الفرج  ٭

نواف كامل سند الشمري  ٭
نواف يوسف عراك الشمري  ٭

هاشم فاخر سيد جواد الناصر  ٭
هالل داود خالد اسماعيل  ٭

وليد فيصل محمد النب علي  ٭
ياسر عبداهلل عياد العتيبي  ٭

يوسف اسماعيل صالح العبيد  ٭
يوسف حسن جاسم الصيرفي  ٭

يوسف س���ليمان مذخر املذخر   ٭
الضعيان

يوسف عيد عياد العتيبي  ٭

مترير اقتراحات بالغة اخلطورة 
من شأنها اتاحة السيطرة للحكومة 
على القرار البرملاني والقضاء على 
رقاب����ة مجلس االم����ة على أدائها 

الحمود: 900 دينار الحد األعلى لفريق استقبال المعلمين و300 دينار 
للعاملين في رصد مستحقي »الممتازة« و900 دينار للجنة المقررات

مريم بندق
اعتم���دت وزي���رة التربي���ة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود ص���رف املكافآت املالية 
لفرق استقبال املعلمن واملعلمات، 
وتتدرج بدءا من 900 دينار و800 
و700 حتى 600 دينار، حتويل 
طلبة املقررات واملخيم الكشفي 

واالعمال املمتازة.
ونص قرار الوزيرة بش���أن 
فري���ق عمل اس���تقبال املعلمن 
واملعلمات واملوجه لوكيلة الوزارة 

متاضر السديراوي على:
 باالشارة الى صرف مكافآت 
اعضاء فريق استقبال املعلمن 
واملعلمات اجلدد للعام الدراسي 
2009 � 2010 بن���اء على القرار 
الوزاري 2009/273 الصادر بتاريخ 

2009/7/22، نفيدكم باآلتي:
1 � وفقا ملا جرت عليه العادة 

في السنوات السابقة في وزارة 
التربية، فإن فريق االس���تقبال 
يترأس���ه مدي���ر ادارة اخلدمات 
العامة او مراقب اخلدمات، نظرا 
التنفيذية  ألنه اح���د االعم���ال 
امليداني���ة، وعليه فال داعي ألن 
يترأس الوكيل املساعد للشؤون 

االدارية هذا الفريق مستقبال.
2 � بالنس���بة للصرف، يتم 
بالقواعد نفسها وباملبالغ التي مت 
اعتمادها بالعام الدراسي السابق 

.2009 � 2008
وخاطب���ت د.احلمود رئيس 
ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز 
الزبن لصرف 300 دينار العضاء 
فريق عمل لبحث املرشحن ملكافأة 
االعمال املمتازة للس���نة املالية 

.2009 � 2008
باالش���ارة ال���ى املوض���وع 
اعاله وتكليف التالية اسماؤهم 

ببحث اس���ماء املرشحن ملكافأة 
االعمال املمتازة للس���نة املالية 
ش���اغلي  م���ن   2009  �  2008
الوظائف االداري���ة بديوان عام 
وزارة التربية وهم: عادل محمد 
البغلي، نشمية فالح الضويحي، 
علي حسن شمس الدين، محمد 
الزواوي، محمود السيد  حسن 
ابوالفتح، عبداخلالق عبدالستار 
احمد، رميي���ة فالح الضويحي، 
حسن يوسف الكندري وحسن 

احمد فريدة.
لقيام املذكورين اعاله بالعمل 
املكلفن به ومت بحث كش���وف 
مستحقي مكافأة االعمال املمتازة 
طبقا للشروط احملددة من قبل 
الى  الوكالء وارس���الها  مجلس 
االدارة املالي���ة للص���رف وذلك 
خالل امل���دة من 2008/12/1 حتى 
التكرم  ل���ذا يرجى   ،2009/3/31

األعمال املكلف بها، يرجى التكرم 
باملوافقة على صرف املستحقات 
املالية ألعض���اء الفريق وعددهم 
6 موظفن مبكافأة ش���هرية 150 
دينارا اعتبارا من 2009/9/4 وملدة 
شهرين وبياناتهم كالتالي: عبداهلل 
هالل احلرب���ي، طيبة عبدالرزاق 
العس���كر، ندى عبداهلل العبيد، 
عبداللطيف احمد محمد، س���الم 
محمد علي حسن، عزت عبدالعاطي 
عبدالسالم. وخاطبت الزبن أيضا 
صرف املستحقات املالية للعاملن 
باملخيم اخلليجي السادس ومخيم 
الثاني عش���ر من خارج  السالم 
الى املوضوع  الوزارة. باالشارة 
أعاله وق���رار وزارة التربية رقم 
16651 املؤرخ في 2009/1/7 بشأن 
تش���كيل جلنة اللج���ان العاملة 
باملخيم اخلليجي السادس ملرشدات 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية ومخيم السالم السنوي 
الثاني عشر.

وحي���ث ان أعض���اء اللجنة 
ق���د زاولوا  التالية أس���ماؤهم 
عملهم وف���ق قرار التكليف ولم 
يتم صرف املس���تحقات املالية 
لهم بعد ألنهم من خارج الوزارة. 
يرجى التكرم باملوافقة على صرف 
املستحقات املالية ألعضاء اللجنة 
بقيمة اجمالية قدرها 220 دينارا 
كل عضو بواق���ع 4 دنانير لكل 
ي���وم بإجمال���ي 55 يوما وهم: 
هند محم���د عبدالعزيز الهولي، 
الش���طي، ليلي  لولوة عبداهلل 
صالح اجليماز، مرفت حس���ن 
عبدالرحمن. واعتمدت احلمود 

قرارا نص على: 
مادة أول���ى: يخصص مبنى 
مدرسة هدى شعراوي املتوسطة 
بنات سابقا الكائن مبنطقة حولي 

الس���تخدامات وزارة التعلي���م 
العالي.

ادارة  م���ادة ثانية: تتول���ى 
الش���ؤون القانونية مهمة إبرام 
املبنى مع  ترخيص اس���تغالل 
وزارة التعليم العالي، وذلك ملدة 
5 سنوات يعاد بعدها دراسة مدى 

احلاجة للمبنى من عدمه.
مادة ثالثة: يقوم فريق العمل 
الدائم املكل���ف مبعاينة املباني 
املدرس���ية احلكومية املش���كل 
بالقرار رقم 36136/ 2009 الصادر 
بتاريخ 2009/4/8 بتسليم املبنى 
لوزارة التعليم العالي طبقا للنظم 

املعمول بها في هذا الشأن.
مادة رابعة: يعمل بهذا القرار 
اعتبارا من تاريخه، ويلغى كل ما 
يتعارض معه من قرارات أخرى، 
وعلى جهات االختصاص العلم 

والعمل مبوجبه.

باملوافق���ة على ص���رف مكافأة 
قدرها 300 دينار لكل عضو من 

اعضاء الفريق.
وخاطبت الزبن أيضا لصرف 
900 دين���ار لكل عضو من فريق 
عمل حتويل طلبة نظام املقررات 

للصفن العاش���ر واحلادي عشر 
بالنظام املوحد. وجاء في خطابها: 
باالشارة الى املوضوع أعاله وقرار 
الوزارة 35083 بتاريخ 2008/6/4 
بشأن املوضوع املشار اليه أعاله 
ونظرا لقيام الفريق باالنتهاء من 


