
االربعاء 14 ابريل 2010   13محليات
»ديوان الخدمة«: 1000 دينار الحد األقصى لمكافآت 129 عضوًا في احتفاالت »االستقالل« و»التحرير«

مريم بندق
خاطب رئيس ديوان اخلدم��ة املدنية عبدالعزيز الزبن وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود باملوافقة على صرف مكافآت مالية 
العضاء فرق العمل املكلفة باالش��راف واالعداد للحفل الغنائي مبناسبة 
االحتفاالت باالعياد الوطنية وعددهم 129 عضوا � بفئات صرف تتراوح 
م��ا ب��ن 300 و1000 دينار لكل منهم. واكد الزب��ن انه متت اعادة عرض 
املوضوع، حيث تقرر املوافقة على منح املكافآت املالية املقترحة من قبلكم 

للمشاركن في هذه االعمال وعددهم 129 موظفا � وجاء في القرار:

اوال: تشكيل اللجان الفرعية على النحو 
التالي: 1ـ  جلنة التدريب والتنظيم والتصميم 
برئاسة منى احلشاش املوجهة العامة للتربية 

البدنية ـ بنات وعضوية كل من:
هاشم سيد سليمان  ٭
احمد عباس فرمن  ٭

عبداللطيف زايد املكيمي  ٭
امينة اسماعيل عباس  ٭

سهام مطلق جنم  ٭
جميلة عبداهلل الشريف  ٭

جميلة علي الصديقي  ٭
ناهد علي الفهد  ٭

تهاني جاسم الهولي  ٭
امينة حسني الفرحان  ٭
عدنان محمد التوكلي  ٭

منصور عبداهلل احملمد  ٭
فاضل جابر امير  ٭

محمد عطية الباطني  ٭
بدر حسني البلوشي  ٭

عادل محمد الفيلي  ٭
ابراهيم خليل العيد  ٭

عبداللطيف عبداهلل حيدر  ٭
مرتضى سيد سليمان  ٭
ابراهيم احمد املهيليج  ٭

علي محمد الضاحي  ٭
امين سلطان بالل  ٭
ناصر خلف الفرج  ٭

وليد احمد املال  ٭
ابتسام سالم اللوغاني  ٭
فاطمة نوح العصيمي  ٭

زهرة علي اشكناني  ٭
فاطمة خليفة عرب  ٭

لطيفة محمد حسني اكبر  ٭
اميان عبداهلل اسيد  ٭

تغريد محمد احلسن  ٭
مرفت علي مبروك  ٭

نادية السيد علي الشيخة  ٭
يسرى فيصل العطير  ٭

نهى يوسف ادريس معيوف  ٭
حليمة حمزة الكوت  ٭

سلوى خليل الصالح  ٭
نضال اسماعيل عبداهلل  ٭

شيخة هالل هزاع اخلالدي  ٭
هدى بيومي الصيفي  ٭
جواهر سالم الشمري  ٭

هدى بدر املطيري  ٭
منى ناصر قبازرد  ٭

سبيكة احمد الصقران  ٭
اقبال حسني زيد الدريع  ٭
هند سالم فهاد القروي  ٭

نادية بدر املطيري  ٭
عذاري حسن شمساه  ٭

ناهد محمود التونسي  ٭
مشاعل يوسف العبيد  ٭
ضياء حسني السميط  ٭

سامية عبدالعزيز حسبو  ٭
موضي عبداهلل احلوطي  ٭

دالل عبدالعزيز احلشاش  ٭
غنيمة بدر غلوم حاجي  ٭

انتصار عبداهلل القصاب  ٭
خالدة رمضان اخلليفة  ٭
عايدة حسن الكندري  ٭

سهام سعد الهباد  ٭
مرمي صالح سعيد  ٭

منيرة صالح اجليماز  ٭
سهيلة صالح العنزي  ٭
حنان سحاب املطيري  ٭

عباس قاسم مراد  ٭
عبداجلادر بدر نادر كرم  ٭

سبت سعود سبت املسعود  ٭
حمد فرحان العنزي  ٭

منصور حسني محمد  ٭
صقر صالح املطيري  ٭

امل ابراهيم التويجري  ٭
شروق محمود غلوم اشرف  ٭
امل خليل عبدالرضا العلي  ٭

خلود سعد املكيمي  ٭
مرمي حسن الدابي  ٭
غادة فهد مرزوق  ٭

مرمي يوسف نصار  ٭
امل عبداهلل الوزان  ٭
هيا جاسم اخلشتي  ٭

سامية عبدالعزيز املعتوق  ٭
نوال عويد عبكي الظفيري  ٭

عذاري سعود ندى العنزي  ٭
راوية مبارك العتيبي  ٭

امل مطر مزيد الشمري  ٭
كوثر فؤاد املري  ٭

سهام عبدالرحمن السعيد  ٭
تهاني مفلح الدواي  ٭

خلود عبدالعزيز البشير  ٭
عواطف عبداهلل احلواج  ٭

سعاد عيد جمعان   ٭
نورة علي خليفة عباس  ٭

دالل فهيد مبارك العجمي  ٭
محمد جاسم محمد  ٭

حسني علي حسني اخلميس  ٭
حسني فاروق املتروك  ٭

عمار حبيب سلطان  ٭
مرزوق علي السمان  ٭
عدنان يوسف احمد  ٭

خالد باشا محمد  ٭
محمد عبدالرحمن سبتي  ٭

طالب حسني الكندري  ٭
املقداد جمال محمد الزنكي  ٭

عبداهلل ناص اخلضير  ٭
ماجد مرزوق عيد السالم  ٭

عبدالعزيز حسن علي  ٭
احمد هادي عباس العنزي  ٭

محمد فيصل جاسم الربيعان  ٭
عادل عبداملجيد سويد  ٭

عبدالعزيز جعفر املطوع  ٭
مشعل حمد املصيرعي  ٭
امين حبيب حسن ابل  ٭

عبداهلل عبداحلميد  ٭
خالد سويان الهاجري  ٭

علي فهد ثويني  ٭
خالد عبدالرزاق مظفر  ٭

عمر عبدالوهاب القناعي  ٭
محمد منصور عبداهلل  ٭

بتلة ماطر الشريكة  ٭
زينب صبيح العرادي  ٭

فوزية عبدالكرمي الشطي  ٭
اقبال شاكر املتروك  ٭

كفاية احمد حسني احملبوب  ٭
اميان عيدان محميد  ٭

نورة ياسني جواد االمير  ٭
حنان ابراهيم الضبيان  ٭

سكينةحسني دشتي  ٭
منى محمد الفيلكاوي  ٭
اسماء جامع الرشيدي  ٭
الفت عبدالعال فاضل  ٭

امينة اسماعيل الرامزي  ٭
اسماء عبداهلل العوضي  ٭

ندى عبداحلميد   ٭
مروى السيد عباس  ٭

سلوى نعمة اهلل علي  ٭
اسالم السيد يوسف  ٭

خديجة صادق احمد  ٭
هبة فاروق محمد  ٭

عنود محمد الهاجري  ٭
أمينة عبداهلل عطا اهلل  ٭

عذاري خليفة بداح  ٭
هديل خالد الدوسري  ٭
نادية أحمد الزمامي  ٭

سميرة أحمد مال اهلل  ٭
جناة محمد الطراروة  ٭

فتوح بنت محمد املجيني  ٭
رنا محمد الشدوخي  ٭
هنادي عايد العنزي  ٭

هالة فوزي احمد  ٭
شيرين محمد عبدالعزيز  ٭

إميان سمير محمد الديباوي  ٭
مرمي أحمد العلي  ٭

هبة خالد الدبيخي  ٭
وفاء يعقوب محمد  ٭

فاطمة عباس القطان  ٭
أبرار حامد الزنكي  ٭

أميرة عبداملقصود درازة  ٭
املالية: برئاســـة  اللجنـــة   -2
أنيسة الوهابي ـ مدير اإلدارة املالية 

وعضوية:
سلمى محمد معرفي  ٭

متاضر محمد العرادة  ٭
سوسن صالح املذن  ٭

نوال مفلح املطيري  ٭
دالل عبدالعزيز املهنا  ٭

عذاري عبدالوهاب السهيل  ٭
منى أحمد القطان  ٭

فايزة خليفة اخلرس  ٭
جاسم بدر الظفيري  ٭

فاطمة مطلق الشمري  ٭
عالء محمد حسن   ٭

3- جلنة العالقات العامة واإلعالم 
التربوي: برئاسة محسن العتيبي ـ 

إدارة العالقات العامة وعضوية:
باسل جاسم السبت  ٭

غامن بنيه السليماني  ٭
عبداهلل عبدالرزاق ابراهيم  ٭
سميرة حبيب علي احلداد  ٭

حليمة أحمد الكندري  ٭
أروى عبدالعزيز العيار  ٭

هيا مجلي مجرن  ٭
رحاب يوسف الدليمي  ٭

4- جلنة اخلدمات العامة: برئاسة 
وليد بن غيث ـ مدير إدارة اخلدمات 

العامة وعضوية:
عادل علي فهد الشويع  ٭

أحمد خالد سمير املطيري  ٭
خالد حمود جريش  ٭
خليفة سالم خلف  ٭

محمد عبدالوحيد سليم  ٭

مبارك خلف علي الزعبي  ٭
حبيب حميد أسد  ٭

خالد أحمد محمود  ٭
ابراهيم عباس موسى  ٭
أماني صالح الطواش  ٭
تركي محمود حسني  ٭

أمل حامت صالح احلربي  ٭
سعاد عبداهلل الرشيدي  ٭

فهد كميخ نايف املطيري  ٭
عبداهلل عطية الشحيمة  ٭

نصرة مناور عواد العازمي  ٭
منيرة حمود حمدان الرشيدي  ٭

فرحة صيوان عشوان الشمري  ٭
مزنة محمد عبداهلل العجمي  ٭
هدى محمد عبداهلل العجمي  ٭

قويعـــان  عبدالرحمـــن  رمي   ٭
املطيري

أفراح عباس علي حسني  ٭
ألطاف علي مرزوق الشمري  ٭

ثانيـــا: تصرف مكافـــأة مالية 
لرؤساء وأعضاء اللجان حسب النظم 

املالية املتبعة.
ثالثا: يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من 2009/12/1 وحتـــى االنتهاء من 
العمل األوبريت، وحســـب املزاولة 
الفعلية لكل مكلف، رابعا: على جهات 

االختصاص العلم والعمل به.


