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�إعـــــــالن

الأ�سا�سيات ال�سرعية للمعامالت املالية الإ�سالمية

دورة تدريبية بجمعية �ل�صحافيني �لكويتية

تنظم جمعية ال�صحافيني الكويتية 

بالتعاون مع �صركة �صوري لال�صت�صارات ال�صرعية دورة تدريبية حول

فل�صفة اخلدمات املالية الإ�صالمية واحل�صابات امل�صرفية 

يف امل�صــارف الإ�صالميـة وعمليـات �صـرف العـمـالت 

واحلوالت امل�صرفية يحا�صر فيها

ف�سيلة ال�سيخ/ عبدال�ستار علي القطان

)مـديـر عــام( �صركة �صــوري لال�صتـ�صـارات 

يف الفرتة من يوم الثالثاء املوافق 8 يونيو اإىل الأربعاء املوافق 9 يونيو 2010

وعلى الأخوة والأخوات الراغبني بامل�شاركة يف الدورة املذكورة مراجعة 

الدورة  مواعيد  ب��اأن  علما  الكويتية  ال�شحافيني  بجمعية  ال�شكرتارية 

يوميًا من ال�شاعة 5 م�شاًء اىل ال�شاعة 8:30 م�شاًء نف�س اليوم مبقر 

اجلمعية وهي جمانية.
امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

تعلن اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقار املو�شوف فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم 

االثنني املوافق 2010/6/21م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا 

- وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/231 بيوع/1.

املرفوعة من:    فاطمة حمد مبارك العازمي

حمده   -3 العازمي  مبارك  حمد  حمود   -2 العازمي  مبارك  حمد  حممد   -1 �شـــــــــــــــــد:    

حمد مبارك بن زريج 4- بدرية حمد مبارك العازمي 5- و�شمية حمد مبارك 

زريج  8- بدر  العازمي 7- �شقر حمد مبارك  العازمي 6- مبارك حمد مبارك 

حمد مبارك زريج .

اأواًل: اأو�صاف العقار:

الد�سمة  قطعة 3 �سارع 39 منزل 1 ق�سيمة 119 وم�ساحته 737.500 م2  العقار مبنطقة  يقع 

واملو�سوف بالوثيقة رقم 1970/1329. العقار عبارة عن بيت قدمي على �سارعني زاوية ويتكون 

من دورين وربع دور والتكييف عادي واملنزل بحالة قدمية . الدور االأر�سي : �ساالت مفتوحة + 

8 غرف + حمامني . الدور االأول : �سالة + 8 غرف + حمامني . الربع دور : غرفتني . امللحق : 

غرفتني + حمامني + مطبخني.

 ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوال ً : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 342000 د.ك »ثالثمائة واثنان واربعون األف دينار كويتي«.وي�سرتط 

للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�س ذلك الثمن على االأقل مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو 

مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد 

وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على االأقل واإال اأعيدت 

املزايدة على ذمته يف نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على االأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإال اإذا تقدم فـي هذه اجلل�سة 

من يقبل ال�سراء مع زيادة الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س 

اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد االأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد 

املزايدة فوراً على ذمته على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة واليعتد يف هذه 

اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلاالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ 

ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف االإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذا االإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين الإجراءات البيع وعلى م�سئوليتهم دون اأن 

تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�سئولية.

 تا�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا االإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات. 2 - حكم 

ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�س الفقرة االأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار 

بقي فيه كم�ستاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باجرة املثل«.

اأو  الق�سائم  على  املزاد  امل�ساركة يف  الفردية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  يحظر على جميع  ملحوظة هامة:  

البيوت املخ�س�سة الأغرا�س ال�سكن اخلا�س عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة 

بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

»األنباء« تنشر أسماء 347 محققًا شملتهم قرارات ترقية 
إلى المناصب التي تلي مناصبهم في »التحقيقات« بـ»الداخلية«

كش����ف الرئيس املهني ملنظومة املؤهالت 
املهنية الكويتية د.فوزي الدوخي عن بدء تطبيق 
االختبارات املهنية على جميع املتقدمني لشغل 
وظائف ذوي االحتياجات اخلاصة في القطاع 
االهلي. وقال، في تصريح صحافي مساء امس، 
ان����ه مت االتفاق مع مس����ؤولي املجلس االعلى 
للمعاقني على عدم تعيني اي معلم في التربية 
اخلاص����ة اال من خالل املرور عل����ى املنظومة 
واجتياز االختبارات باملنظومة املهنية للمؤهالت 

الكويتية.
وأضاف: يتم اختبار اربعة تخصصات فقط 
داخ����ل املنظومة، وهي معلم صعوبات التعلم 

ومعلم ب����طء التعلم ومعلم ذوي االحتياجات 
اخلاصة ومس����اعد معل����م ذوي االحتياجات 
اخلاصة، على ان يتم تطبيق بقية املهن خالل 
االسابيع املقبلة، حيث طلب مسؤولو املجلس 
االعل����ى للمعاقني من املنظومة وضع اس����ئلة 
متنوعة الس����تقبال جميع الراغبني في العمل 
باملجلس االعلى للمعاقني، سواء كانوا اخصائيني 
اجتماعيني أو نفسيني أو مديري برنامج تربية 
خاصة أو مشرف برامج تربية خاصة الجراء 
جمي����ع االختبارات لهم لثقته����م في آلية عمل 

املنظومة.
وأشار الدوخي الى انه في البداية كانت هذه 

االختبارات بصفة اختيارية، اما اآلن فأصبحت 
الزامية وذلك بناء عل����ى طلب احدى اجلهات 

الرسمية وهي املجلس االعلى للمعاقني.
وأوضح الدوخي انه في البداية كانت موافقة 
املجلس االعلى للمعاقني على مدرس����ي ذوي 
االحتياج����ات اخلاصة تتم بن����اء على مقابلة 
شخصية، اما اآلن فتتم هذه املوافقة بناء على 
موافق����ة منظومة املؤه����الت املهنية الكويتية 
التابع����ة لوزارة الش����ؤون، وذلك بعد اجتياز 
املمتحنني اختبارات معلمي ذوي االحتياجات 
اخلاصة وبعد جناحهم في هذه االختبارات يتم 
ابالغ املجلس االعلى للمعاقني بهذه النتيجة، 

ويقوم بدوره باعطاء الرخصة الالزمة ملزاولة 
مهنة معلم ذوي احتياجات خاصة، وذلك حتى 
يتس����نى للمعلم ان تكون اقامته على املدرسة 

التي يعمل بها مدرسا.
واشار الدوخي الى انه في حال رسوب املعلم 
في هذه االختبارات املع����دة من قبل منظومة 
املؤهالت املهنية الكويتية لن يتم اس����تبعاده 
بشكل مفاجئ، بل س����يتم توجيهه الى اوجه 
القصور واخللل لديه حتى يتسنى له ان يعاجلها 
وسيعطى الفرصة لدخول االمتحان مرة اخرى 

من خالل اربع محاوالت في السنة الواحدة.
م����ن جهة اخ����رى، تباينت آراء املدرس����ني 

املمتحنني بالنس����بة لهذا النظام اجلديد املتبع 
من قبل املنظومة التابعة بدورها لوزارة الشؤون، 
هل نظام املقابالت الشخصية من قبل املجلس 
االعل����ى للمعاقني يعد افضل من النظام القدمي 
ام ال؟ ووجه الصحافيون سؤاال الحد املدرسني 
املمتحنني اثن����اء انتظاره االختبار عن النظام 
اجلديد والفرق بينه وبني النظام القدمي، فقال 
اسعد العطار � ووظيفته مساعد معلم احتياجات 
خاصة باحدى املدارس � ان النظام القدمي كان 
يتم من خالل اجراء مقابالت شخصية في ادارة 
التعليم اخلاص، وان النظام اجلديد لم يظهر 
بشكل كامل، بعد، ولم يتضح ان كان هو االفضل 

ام النظام القدمي الذي كان يتم من خالل اجراء 
املقابالت الشخصية.

اما جمال عبدالناصر � مدرس صف خاص 
� فقال: ان النظام اجلديد وألول مرة يطبق في 
الكويت ولم تتضح االنطباعات بالنسبة لهذا 
النظام باعتباره نظاما جديدا لم تظهر نتائجه 
االولي����ة، وانه في مراحل����ه االولية، وقال: ان 
النظام كان يتم من خالل جلنة تابعة للتعليم 
اخلاص مكون����ة من رئيس اللجنة واالعضاء، 
اما النظام اجلديد فيتم من خالل اسئلة عددها 
100 س����ؤال وفقا لنظام »بلوم« اي التدريجي 

»سي1، سي2، سي3«.

المنظومة المهنية الكويتية تبدأ في اختبار معلمي اإلعاقة بالمجلس األعلى للمعاقين
باالتفاق مع وزارتي التربية والشؤون

أمير زكي

أصدر وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشـيخ جابر اخلالد عدة قرارات وزارية بترقية عدد من الضباط واحملققني بلغ 
عددهـم 347  إلى الدرجات التي تلي درجاتهم احلالية، ومن بني املشـمولني بالترقية ضباط، وجاءت تلك الترقيات الى 

مناصب مدعي عام، ورئيس حتقيق »أ«، ورئيس حتقيق »ب«، ومحقق »ب«.
واختص القرار األول بالضباط وحمل رقم 2010/2063، وجاء فيه:

مادة 1: يرقى كل من اآلتية أس���ماؤهم إلى الوظائف الواردة قرين 
اسم كل منهم:

1 � العميد/ فيصل محمد سعود بوعباس � مدعي عام
2 � العميد/ زامل مطر هالل الشمري � مدعي عام

3 � عبداألمير علي رضا أسيري � مدعي عام
4 � العميد/ جمال خلف محمد العيد � مدعي عام
5 � اللواء/ أحمد سيف سعد املشعل � مدعي عام

6 � العميد/ ياسني فيصل حليفي اخلالدي � مدعي عام
7 � املقدم/ مشعل مبارك مضحي اخلشاب � مدعي عام

8 � النقيب/ بدر عبدالعزيز حسني عابدين � محقق »ب«
9 � النقيب/ عبدالكرمي تركي رباح املطيري � محقق »ب«

10 � النقيب/ حمود عبيد محمد الرشيدي � محقق »ب«
11 � النقيب/ أحمد صالح عبداهلل احلبيل � محقق »ب«

12 � النقيب/ إسماعيل عبداهلل محمد ميرزا � محقق »ب«
13 � النقيب/ محمد خالد محمد جابر � محقق »ب«

مادة 2: على من يعنيهم األمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا 
من تاريخ صدوره.

أما القرار الثاني فحمل رقم 2010/2064 وتضمن:
مادة 1

يرقى أعضاء اإلدارة العامة للتحقيقات املدرج اسماؤهم بالكشوف 
املرفقة إلى درجة مدعي عام.

مادة 2
مينح كل منهم عالوة دوري���ة واحدة من عالوات الوظيفة املرقى 

إليها.
هناء فرحان عبداهلل فرحان املساعيد  ٭

احمد عبداهلل شاهني حمادي  ٭
اميرة هادي محمد صادق  ٭

امينة عبداهلل السعد الشريدة  ٭
سناء عدنان سعيد الشوا  ٭
موضي حمد محمد الداللي  ٭

سناء جاسم محمد يوسف النصراهلل  ٭
بدرية محمد مطني سويد املطيري  ٭
ياسمني علي حسني علي الزعابي  ٭

سالم عبدالرزاق عبداحملسن الصبيح  ٭
باسمة حسني علي حسني الوهيب  ٭

عواطف عبداهلل صالح سودان العنزي  ٭
عبداللطيف محسن علي خلف العنزي  ٭

ناهد احمد عبداهلل العبدالغني  ٭
افراح خالد حمد الناصر البدر  ٭

خالد سعود علي عبداهلل العتيبي  ٭
ملياء عبدالرحيم حسن السويدي  ٭

يوسف عبداهلل عثمان العثمان  ٭
عبيد مجبل محمد عويض العصيمي  ٭

رجاء يوسف ابراهيم احلوطي  ٭
ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم الشايع  ٭

جاسم محمد عبداهلل حسني السبتي  ٭
جابر حمد عطية محمد العازمي  ٭

سعد محمد حمد السعيدي  ٭
دحام تراك سليمان مليحان الشمري  ٭

سالم دريول عيد سالم الشمري  ٭
ملفي رشيد مرزوق محيي الرشيدي  ٭

عادل زيد عبداهلل املطيري  ٭
محمد عبدالرحمن خالد املطيري  ٭
سالم هليل جابر مطلق العنزي  ٭
منى علي سالم عبداهلل اخلتالن  ٭
حمد عيد حمد محسن العجمي  ٭

سعود مجبل عوض القحص  ٭
عبدالرزاق طرقي فهد العنزي  ٭

عصام مصطفى محمد علي عبدالغفور  ٭
عدنان صادق فهد الفهد  ٭

محمد عبداهلل اسماعيل الصحاف  ٭
محمد مصطفى عبدالرضا خشاوي  ٭

خالد عبدالصمد حسن الدوسري  ٭
ابراهيم احمد حمود البالول  ٭

محمد علي رمضان علي بوشهري  ٭
مبارك محمد معيتش املطيري  ٭

مي احمد عبداهلل محمود اجلريوي  ٭
سعد عبداحملسن فهد املطوع  ٭

محمد جاسم محمد جاسم احلبيل  ٭
سعود عبداهلل سعد املعيوف  ٭
الى درجة رئيس حتقيق »ب«  ٭
فهاد مانع فهاد مانع العجمي  ٭

الى درجة محقق »ب«  ٭
شيماء حسن يوسف علي الكندري  ٭

سالم علي نواف العنزي  ٭
سميرة عوض مجبل العصيمي  ٭
جراح عوض فرحان الدوسري  ٭

منال ذعار هليل املطيري  ٭
دعاء يوسف احمد العطيبي  ٭
محمد خالد هجاج الشمري  ٭
جاسم فايز قاطع العنزي  ٭

مشعل حامد مرزوق املطيري  ٭
احمد حمدان نزال املعصب  ٭

ابتهال عبداهلل عيسى محمد العلي  ٭
عبدالرحمن فيصل حمد البناي  ٭
نايف مروي ملفي مبارك الهدية  ٭

مشعل خالد مال اهلل ابراهيم مال اهلل  ٭
محمد عنيزان ناصر العجمي  ٭

مشاري فهد مناور املطيري  ٭
بدرية عبيد مجول معيكل العجمي  ٭

عمار عبدالكرمي علي عبداهلل  ٭
نواف جابر ضويحي الشمري  ٭

علي محمد سعيد خميس السعيد  ٭
حامد محري عليان نومان البذالي  ٭

اياد ابراهيم عبداهلل بوزيد  ٭
فالح مصلح سالم مصلح البالود  ٭

يوسف غازي طليحان العنزي  ٭
مشاري حديجان سعد مفلح املطيري  ٭

عبداهلل فاروق عبدالغفار العوضي  ٭
مشاري سامي عيسى محمد العون  ٭
عبدالعزيز سعود احمد العدواني  ٭

مشعل عويد خلف الشمري  ٭
محسن متروك علي محسن العنزي  ٭

نادية نهار ردن نهار العتيبي  ٭
مزيد هريسان مدغم العازمي  ٭

فالح سلمان فالح سيف العازمي  ٭

علي عباس سالم محمد الشطي  ٭
فالح جاسم عبداهلل منشد العدواني  ٭

انور مبارك عبدالعزيز الوهيب  ٭
علي حسني كرم عبداهلل محمد  ٭
خالد محمد راشد محمد اخللف  ٭

جمال خليفة عبدالرحمن الريش  ٭
عبدالسالم عمر صنيتان العصيمي  ٭
خالد عوض طنيان عجيل العنزي  ٭

طه ياسني اسماعيل ارحمة  ٭
عبداهلل سوادي جبر حسن العنزي  ٭
عبدالكرمي عايض معيض العازمي  ٭
مجبل محمد محسن محمد العنزي  ٭
نهى علي سليمان ناصر العريفان  ٭

وليد عبداهلل عبدالرزاق الدعي  ٭
نوال ارحمة عبداهلل ارحمة  ٭

متعب الفي خالد عيد املطيري  ٭
محمد سالم محمد سعيد العجمي  ٭

جواد حسني محمد عبدالرضا  ٭
معجب سعود مرزوق معجب املطيري  ٭

محمد عبدالرحيم حسن عبدالكرمي العوضي  ٭
فاطمة سليمان محمد الدويسان  ٭

مشعل عبيد زبن حزمي امليع  ٭
امل احمد راشد حمود الرشيد  ٭

شذى ابراهيم احمد سليم  ٭
هيفاء عبداهلل جنم نصيب  ٭

اشواق محمد ناصر خالد احلباب  ٭
عيد فالح سالم زبن العازمي  ٭
الى درجة رئيس حتقيق »أ«  ٭

وفاء سعود احمد اخلميس  ٭
فاتن عبداهلل السيد احلنيان  ٭

سحر معتوق عواد معتوق احمد  ٭
نادية يوسف عيسى الشمالن  ٭

هيفاء فهد عبدالعزيز املنيع  ٭
عبداحملسن براك يوسف الزنكي  ٭
سعد عبيد فالح محمد العجمي  ٭

رشيدة علي راشد احلوطي  ٭
ناهد حمد ماجد السيد  ٭

خالد حسني محمد الكندري  ٭
هدى يعقوب عبادي املجادي  ٭
سالم مطلق سالم املتساوي  ٭

احمد حسني علي حسن دشتي  ٭
عبداهلل عيد مرزوق املطيري  ٭

محمد سليمان محمد صالح الشايجي  ٭
منى عبدالعزيز صالح العسعوسي  ٭

فهد عبداهلل العبيد العازمي  ٭
طامي بريكان حسني بالل العجمي  ٭

اسمهان عبداهلل احمد الكندري  ٭
منيرة ناصر فهد املشعل  ٭

جمال محمد ماجد عبداهلل العتيبي  ٭
محمد راشد هزاع العجمي  ٭

علي ناصر راشد املري  ٭
سليمان محمد سليمان امبيريك  ٭
عبداهلل فيصل ثويني العنزي  ٭
عبدالعزيز مطر هالل الشمري  ٭

عزيزة عدنان جاسم النجار  ٭

علي عبدالكرمي عبدالعزيز الشيحة  ٭
وليد عبداهلل سيد عوض سيد علي  ٭

فارس وسمي دبي الظفيري  ٭
نواف زبن مطني زيد الشمري  ٭

نبيلة خالد علي عبداحلميد البحر  ٭
عدنان عطااهلل حميد محمد العنزي  ٭
نادية علي يعقوب بكر محمد البكر  ٭

منى خليفة مبارك سعد الفرج  ٭
سامي يعقوب خميس ابراهيم الغريب  ٭

صالح سالم ضيف اهلل ردعان العتيبي  ٭
سالم ميرزا محمد عبدالرضا  ٭

خالد عبدالعزيز عبدالرزاق البعيجان  ٭
طالل حسني احمد السليمان الهالل  ٭
خلف عبدالهادي علي خلف الزعبي  ٭

يوسف عبداهلل علي الكندري  ٭
هابس عشوي راضي العنزي  ٭

حمود برغش حمود ثويني الشمري  ٭
عبدالناصر سليمان عبدالرحمن احلداد  ٭

عبيد سمران شديد املطيري  ٭
سعود عواض كثاب ذياب  ٭

جناة عبدالعزيز علي مناحي العنزي  ٭
معالي محمد نايف صالح النويف  ٭

حامد عبداحلميد كاظم محمد آل رشيد  ٭
علي عباس جاسم محمد الدريع  ٭

مصطفى حيدر قاسم محمد  ٭
كمال يوسف ادريس جاسم الدريس  ٭

بدر سعد مبارك سعد الفرج  ٭
يوسف خليفة خلف اليتامى  ٭
جالل مبارك جديع الدوسري  ٭

فهيد شاجع فهيد محمد العجمي  ٭
مناع عبداهلل مناع مشخص  ٭
سليمان خزام ناصر القصير  ٭

ناصر راشد صالح ذيب الهاجري  ٭
حسن ابراهيم راشد ابراهيم الراشد  ٭

خالد محمد عبداهلل كرم احلمادي  ٭
هناء مبارك محمد الرفيدي  ٭

جاسم محمد عبدالكرمي احلسينان  ٭
طارق حسن عبداهلل علي الكندري  ٭

ناصر ابراهيم خضير علي الهويدي  ٭
حمد رشود حمد محمد الرشود  ٭

جمال ابراهيم محمد علي العوضي  ٭
خيام ابراهيم يعقوب العلي  ٭

عادل فاضل ياسني حمد خليفة الدوسري  ٭
فيصل عبدالرسول علي يوسف بوعباس  ٭

عبداهلل عايد شمالن السليمان  ٭
سامي خليفة سليمان احلملي  ٭

دعيج خليفة ملوح الصليلي  ٭
صالح رمضان حنش العنزي  ٭

احمد رشود عبدالعزيز الرشود  ٭
مصعب محمد حسني الفيلكاوي  ٭

غامن قبالن مهنا عبداحملسن العتيبي  ٭
مساعد غازي علي العنزي  ٭

نايف غصني حمود الهاجري  ٭
نواف عبداهلل احمد النعار  ٭

امثال صالح محارب اجلسار  ٭
نايف مشخص صالح الرشيدي  ٭

سعود راشد ابراهيم الغريب  ٭
طالل غريبان صنت الديحاني  ٭

عبدالعزيز جاسم يوسف حمادة  ٭
فهيد محمد سليمان الفهيد  ٭

فاطمة هشام نصف سلمان النصف  ٭
سعود عوض سعد الرشيدي  ٭

جابر دخيل اهلل مذكر الهرشاني  ٭
محمد حسني علي محمد عاشور  ٭

فارس مناحي سعود املطيري  ٭
احمد عبداهلل عبداحلسن املتروك  ٭

محمد حربي صعجر العتيبي  ٭
مطر صالح مطني سلمان اخلالدي  ٭

عبداهلل محمد علي أبل  ٭
صالح حمد صالح ناصر محمد اخلنة  ٭

فالح مرزوق الهبي العازمي  ٭
مؤيد محمد خالد جاسم البلوشي  ٭

محمد عدنان محمد حمد املرعي  ٭
فواز فايز زايد املطيري  ٭

فهد سالم جاسم محمد اخلنفر  ٭
احمد محمد جاسم مرزوق القالف  ٭

فهد عبدالرحمن صالح املكيمي  ٭
احمد عايض رجا سالم الوهيدة  ٭

بدر عطا اهلل حميد محمد العنزي  ٭
محمد وليد خالد مال اهلل  ٭

فارس مطرد محمد سلطان العنزي  ٭
عبداهلل سعود خشيبان السهلي  ٭

طالل خالد مرزوق الرشيدي  ٭
ظافر فهد مانع فهاد العجمي  ٭
خالد صنيتان ناصر الزعبي  ٭

احمد سعد جزا الراجحي  ٭
عطا اهلل حمود عطا اهلل مزيد املطيري  ٭

مبرك سليمان مبرك الصليلي  ٭
سعد مطلق سعود الشبيب العتيبي  ٭

احمد زياد فهد حسني  ٭
فهد سعد عبدالرزاق الدعي  ٭
خالد سالم شجاع العجمي  ٭

سعد شريان سعد السبيعي  ٭
خالد سالم عبدالهادي العجمي  ٭

فريح نهار عبداهلل فهيد املتلقم  ٭
مرام سليمان ابراهيم املشاري  ٭

دعيج اسباع دعيج خليفة الدبوس  ٭
فيصل فراج محمد وسمي الدوسري  ٭

نايف حبيب مرزوق محسن الرشيدي  ٭
محمد مبارك علي ظبيه  ٭

فهد حمود محمد حمود اخلالدي  ٭

بعد نجاح رحلة التسوق بدبي.. المنتسبون يطالبون 
النقابة بتنظيم رحالت أخرى

المسعود: السحب على كوبونات برنامج الخصومات 
لمعرض »عالم السفر« الخميس 6/3

آالء خليفة
قال أمني السر املساعد ورئيس اللجنة الثقافية 
واالجتماعية بنقابة العاملني بالهيئة العامة للصناعة 
أحمد الفيلكاوي انه من ضمن أنشطة النقابة املميزة 
سواء على املستويني الداخلي او اخلارجي سيرت 
النقابة رحلة تسوق ملنتسبيها الى دولة اإلمارات 
الش����قيقة مدينة دبي في الفترة ب����ني 2010/5/20 
و2010/5/22 شاملة تذكرة الطيران واإلقامة بفندق 
»فرمونت« واملواصالت من وإلى املطار حيث شارك 
فيها عدد كبير من منتسبي النقابة، وحظيت بالقبول 
غير املسبوق من املنتسبني وأسرهم مما دفع النقابة 
الى االتفاق مع أحد املكاتب السياحية املتخصصة 
في مجال الرحالت اخلارجية الى اإلعداد الى رحلة 
عالية املستوى لدولة تركيا تليق بنقابة الصناعة 
ومنتسبيها. وأشار الفيلكاوي الى ان الرحلة كانت 
ممتعة وقد أبدى كل املشاركني فيها من املنتسبني 

وعائالته����م إعجابهم وقد حققت الهدف املرجو من 
وراء القي����ام مبثل هذه الرح����الت اخلارجية التي 
تقوم بها النقابة وهو كس����ر روتني العمل وتغيير 
اجلو العام للمنتس����ب، أما الهدف األسمى من كل 
ذلك والذي تسعى اليه النقابة بصفة عامة واللجنة 
الثقافية واالجتماعية بصفة خاصة فهو زيادة تعارف 
املنتسبني ببعضهم البعض والتقرب فيما بينهم وبني 

أسرهم وزيادة أواصر احملبة والترابط بينهم.
كما أشار الفيلكاوي الى ان الرحلة شملت زيارة 
العديد من األماكن الشيقة واملجمعات التجارية التي 
تذخر بها مدينة دبي. وختم الفيلكاوي تصريحه 

بقول لإلمام الشافعي، رحمه اهلل:
تغّرب عن األوطان في طلب الُعال  

وسافر ففي األسفار خمس فوائد  
تفّرج هّم واكتساب معيشة   

        وعلم وآداب وصحبة ماجد

أعلن فهد عبداهلل املسعود رئيس 
قسم التسويق بشركة املشروعات 
السياحية ان السحب على كوبونات 
برنام��ج اخلصومات ال��ذي قدمته 
الشركة للزوار من خالل العروض 
املميزة الت��ي قدمت مبعرض عالم 
السفر سيكون يوم اخلميس املوافق 

3 يونيو اجلاري في متام الس��اعة 
الس��ابعة والنصف مس��اء مبركز 
الكائن بش��ارع اخلليج  املعلومات 
العربي بجوار مطعم مركز سلطان 
وذلك بحضور ممثلي وزارة التجارة 
باالضافة الى ان شركة املشروعات 
السياحية قد رصدت سيارة كجائزة 

كبرى سيتم السحب عليها ضمن 
جوائز قيمة عديدة رصدتها الشركة. 
وقال املس��عود ان برنامج السحب 
سيقام ضمن برنامج ترفيهي اعد 
خصيصا لهذه املناسبة وان الدعوة 
عامة للمواطنني واملقيمني ملشاركتنا 
فرحة الفوز مع الفائزين باجلوائز.


