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»األنباء« تنفرد بنشر نظام الرواتب الخاص 
بالمعلمين الكويتيين المقترح من الحمود

»وكالء التربية« يبحث »الممتازة« ووثيقة »الديني« للمتوسط

مريم بندق
ترأس وكيلة وزارة التربية متاضر الس���ديراوي اجتماع مجلس 

وكالء التربية عند التاسعة وحتى العاشرة صباح اليوم.
يتضمن جدول األعمال التصديق على محضر االجتماع السابق 
ويناقش عدة قضايا رئيس���ية هي: الوثيقة األساسية املقترحة من 
وكيل الوزارة املساعد للتعليم النوعي محمد الكندري للمعاهد الدينية 
للمرحلة املتوس���طة واالقتراح الذي تدعمه األمانة العامة لألوقاف 
لتمك���ن طالب ذوي صعوبات التعلم من االلتحاق مبدارس املرحلة 
االبتدائية في منطقة مبارك الكبير بحس���ب املشروع الذي يشرف 

عليه مدير عام املنطقة بدرية اخلالدي.
وتوقعت املص���ادر ان يتمكن املجلس من اتخاذ قرار بخصوص 
صرف مكافآت األعمال املمتازة لبعض الفئات الوظيفية وهي: محضرو 
األغذية واملراس���لون اذا قدم القطاع اإلداري إحصائية كاملة بأعداد 
املستحقن منهم حتى يس���تطيع القطاع املالي حتديد مبلغ املكافأة 

بحسب املبالغ املتوافرة لديه على هذا البند.

مريم بندق
تنفرد »األنباء« اليوم بنشر 
نظام الرواتب اخلاص باملعلمن 
الكويتي����ن املقترح من وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موض����ي احلمود التي رفعته 
الى رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
عبدالعزيز الزبن لعرضه على 

مجلس اخلدمة املدنية.
تتلخص فكرة وزيرة التربية 
التي استندت اليها في صياغة 
هذا املقترح في إقرار نظام جديد 
لترقيات املعلمن الكويتين يكفل 
زيادة نسبة الدرجات املخصصة 
لهم للترقي����ة باالختيار والتي 
الرواتب  يتزامن معها زي����ادة 
األساسية مع مضاعفة احلوافز 
الس����لم  واملكاف����آت بحس����ب 

واملسميات الوظيفية.
ويتضمن مقت����رح احلمود 
� الذي حصل����ت »األنباء« على 
نسخة منه � وضع نظام رواتب 
خاص بأعضاء الهيئة التعليمية 
ملنحهم ما يستحقونه من مميزات 
الوظيفي  الرضا  مالية ويحقق 
ويقضي عل����ى الغنب واالحباط 
يحوي نوعا واحدا من الترقيات 
أسوة مبا مت مع وظائف حكومية 
أخرى، حي����ث ميكن من خالله 

حتقيق مزايا رئيسية هي:
الترقية  � توسيع مس����ار   1
باالختيار ال����ذي أصبح ضيقا 
لدرجة أصبحت تش����كل مثار 
شكوى وتذمر سنويا لدى عدد 

ان النظ����ام احلالي تتداخل فيه 
جميع الوظائف مما خلق اعتقادا 
خاطئا لدى بعض اعضاء الهيئة 
التعليمية بأن العاملن في املناطق 
التعليمي����ة واالدارات املركزية 
يستحوذون على النصيب االكبر 
من الدرجات وفي الوقت نفسه 
يعاني اصحاب الوظائف االخرى 
العاملة في املدارس التي تشترك 
مع اعضاء الهيئة في البرنامج 
نفسه في امليزانية من منافسة 
التعليمية في  الهيئ����ة  اعضاء 
الترقية باالختيار نظرا لشروط 
الت����ي متنحها عادة  االفضلية 
جلنة شؤون املوظفن العضاء 
الهيئ����ة التعليمية على غيرها 
من الوظائ����ف االخرى العاملة 

في املدارس.
الوزي����رة في نهاية  واكدت 
املقترح املرفوع للزبن لذا وحرصا 
على مصلحة العمل وسعيا الى 
حتقيق الرضا الوظيفي العضاء 
الهيئة التعليمية وللقضاء على 
الشعور بالغنب او االحباط الى 
جانب منحهم ما يستحقونه من 
مميزات مالية تسهم في حتقيق 
االه����داف التربوية املنش����ودة 
وتنعك����س ايجابا على حتقيق 
مع����دالت اعلى م����ن التحصيل 
العلمي واالرتق����اء مبخرجات 
التعليمية واشعارهم  العملية 
بالعدالة واملساواة بينهم نرفع 
لكم هذا املقترح ونأمل عرضه 

على مجلس اخلدمة املدنية.

احلصول علي����ه، فالدولة اآلن 
تصرف مبالغ مالية طائلة على 
رواتب أعضاء الهيئة التعليمية 
بغ����رض حتفيزه����م وحتقيق 
الرض����ا الوظيفي له����م وكذلك 
بهدف حتقيق األهداف التربوية 
املنشودة وانعكاس ذلك إيجابا 
على االرتقاء مبخرجات العملية 
التعليمية ولكن في ظل وضع 
نظام الترقيات احلالي املمنوح 
ألعضاء الهيئة التعليمية يصبح 
حجر عثرة أمام حتقيق جميع 
هذه األهداف، حيث ان املعلمن 
يخضعون اآلن لثالثة أنواع من 
الترقيات باألقدمية واالختيار 

والترفيع الوظيفي.
وبالنسبة للترقية باألقدمية 
أصبحت تسمى الترقية احلتمية 
نظرا ألن شرط احلصول عليها 
حتمي مبجرد اس����تيفاء شرط 

كبير من أعضاء الهيئة التعليمية 
نظرا لزيادة اعداد املرشحن بشكل 
يفوق عدة مرات عدد الدرجات 
املتوافرة وهكذا تضيع مميزات 
الترقيات باالختيار بالرغم مما 
يصرف عليها من مالين الدنانير 
س����نويا، ويت����م تركيز أعضاء 
الهيئة التعليمية على موضوع 
حرمانهم من الترقية باالختيار، 
وهو أمر ال متلك الوزارة حياله 
أي صالحي����ة تعديل حيث ان 
الدرجات املخصصة للترقيات 
باالختيار حتدد من قبل ديوان 
اخلدمة املدنية كجهة اختصاص 

في الباب األول من امليزانية.
2 � حص����ر الترقيات بنظام 
واح����د يوف����ر جهود ال����وزارة 
الهيئة  ويركز اهتم����ام اعضاء 
التعليمي����ة على نوع واحد من 
الترقيات يتنافس����ون من اجل 

املدة وليس لها أي تأثير معنوي 
حيث أصبح مثلها مثل العالوات 
الدورية اما الترفيع الوظيفي فهو 
عبارة عن نظام مكافآت يطلق 
عليه باخلطأ كادر املعلم وهو 
نظام ذو شروط ميسرة ميكن 
احلصول على املستوى الوظيفي 
االعلى عند استيفاء شرط املدة 

وتقارير الكفاءة.
وتبقى الترقية باالختيار التي 

هي اساس هذا املقترح.
3- اتاح����ة الفرصة الكاملة 
ف����ي جلنة  لل����وزارة ممثل����ة 
شؤون املوظفن لوضع شروط 
للترقيات تخدم صالح العملية 

التربوية.
4- فص����ل نظ����ام ترقيات 
اعضاء الهيئ����ة التعليمية عن 
الوظائف االخرى يجعل التنافس 
محصورا فيما بينهم فقط حيث 

يمنحهم ما يستحقونه من مميزات مالية ويحوي نوعًا واحدًا من الترقيات ويقضي على الشعور بالغبن واإلحباط

في اجتماع اليوم الذي ترأسه وكيلة الوزارة تماضر السديراوي

اللوغاني تقترح استغالل روضة أطفال في »مبارك« 
كمركز متخصص في معالجة صعوبات التعلم

مريم بندق
تنش���ر »األنب���اء« املذك���رة 
املرفوع���ة من وكيل���ة التعليم 
العام منى اللوغاني إلى مجلس 
الوكالء حول مش���روع مدارس 
الدمج التعليم���ي دمج ومتكن 
التعلم  الطالب ذوي صعوبات 
مبدارس املرحلة االبتدائية )بدعم 

من األمانة العامة لالوقاف(.
وجاء ف���ي مذكرة اللوغاني: 
اشارة إلى املش���روع املقدم من 
مركز تق���ومي الطف���ل وتعليم 
الطفل الهادف إلى دمج ومتكن 
الطالب الذين يعانون صعوبات 
التعليم مب���دارس املرحلة  في 
االبتدائي���ة في منطق���ة مبارك 

الكبير.
ونظرا الحتواء املشروع على 
اهداف تربوية تستهدف دعم فئة 
التعلم  طالب ذوي صعوب���ات 
ومس���اعدتهم على االندماج في 
الوسط الدراسي بشكل طبيعي 

مبا يتماشى مع التوجهات احلالية 
للوزارة جتاه دمج الطلبة ذوي 
االحتياجات اخلاصة في مدارس 

التعليم العام.
وحيث ان املشروع مقدم من 
جهة ذات خبرة مميزة في مجاالت 
صعوبات التعلم وممول من قبل 

االمانة العامة لالوقاف.
وحرص���ا على  اس���تثمار 
اخلب���رات التربوي���ة املتوافرة 
امام الوزارة لتأسيس مقر خاص 
بها ليكون نواة لبرنامج متكامل 
ومتخصص في معاجلة ودعم 
حاالت صعوبة التعلم تتوافر له 
جميع مصادر التعلم املتخصصة 
بهذا الشأن ميكن الوزارة من نقل 
وتعميم هذه اخلبرات الى جميع 

املدارس.
فإنه يس���رنا ان نعرض لكم 
نسخة من املشروع املقدم والذي 
س���بق ان ابدى قط���اع التعليم 
العام موافقته االولية عليه من 

خالل تنظيم لقاءات مباشرة بن 
منطقة مبارك بصفتها مقر التنفيذ 
وجهة االشراف وبن ادارة مركز 
التقومي وتعليم الطفل بصفتها 
التقدمي لتحديد متطلبات  جهة 

تنفيذ املشروع.
وحيث ان الطرفن قد متكنا من 
حتديد متطلبات اخلطة التنفيذية 
للشروع في تنفيذ املشروع مبا 
اقتراح استغالل مبنى  في ذلك 
احدى رياض االطفال غير العاملة 
الكبير  التابعة ملنطقة مب���ارك 
لتكون مقرا للمركز املتخصص 
في معاجلة صعوبات التعلم لدى 
الطلبة متهيدا لدمجهم مبدارس 

املرحلة االبتدائية.
لذا، ومتهيدا للش���روع في 
التنفيذ من خالل تشكيل اللجان 
الالزمة، فإننا نعرض املوضوع 
ال���وكالء لالطالع  على مجلس 
التنفيذية  وت���دارس اخلط���ة 

واعتماد تنفيذ املشروع.

د.موضي احلمود

بدرية اخلالدي

عبدالعزيز الزبن

محمد الكندري

م.محمد الصايغ

متاضر السديراوي

الديوان يدعو 194 مواطنة لمراجعته غدًا
دعا ديوان اخلدمة املدنية 194 مواطن�ة ملراجعته غدا الثالثاء وذلك 

الس�تكمال أوراق ترش�يحهن لتوظيفهن في اجله�ات احلكومية املختلفة 

وفيما يلي االسماء:

 ٭اجلازي مهدي محمد العجمي
 ٭ الطاف علي عباس محمد

 ٭ العنود محمد ماطر العازمي
 ٭ الهنوف سحيم مطلق الرشيدي

 ٭ انتصار راكد رمضان جافور
 ٭ انعام حسن محمد جواد

 ٭ اميان سعد بداح الرشيدي
 ٭ أمل علي صنهات احلربي

 ٭ حنان عبداحلميد بدر محمد
 ٭ رمي حمود ظاهر العازمي
 ٭ زينب علي زعالن التراب

 ٭ شمة صالح مفلح الرشيدي
 ٭ صمود عربيد حسن زبن

 ٭ عبير سيد عبداهلل سيد الرفاعي
 ٭ عبير مساعد محمد العازمي

 ٭ غالية خالد احمد دشتي
 ٭ فاطمة سعود الثويني

 ٭ فاطمة عبدالعزيز حمادي
 ٭ فاطمة مرزوق مطر العازمي

 ٭ فجر هادي راجي املطيري
 ٭ مرمي سالم نصر اهلل

 ٭ مستورة سعد بداح العازمي
 ٭ معالي جطلي محمد املطيري

 ٭ منيرة سعد ابراهيم الدوسري
 ٭ نادية فياض معيض عابر

 ٭ نورة سالم مبارك راكب
 ٭ نوف ناصر حجي املزين
 ٭ هاجر حسن سردار علي

 ٭ هنادي جازع املطيرات
 ٭ابرار حسن علي مذكور املهنا

 ٭ابرار يوسف فاضل الشطي
 ٭اسماء فوزي عبداهلل عبد امللك
 ٭اسماء مسلم عوض الرشيدي
 ٭اشواق فيصل مطلق العتيبي

 ٭افراح سمير محارب القحطاني
 ٭آالء فريد عبد الكرمي العودة

 ٭الزهرة محمد مفتي
 ٭اماني حمد محمد احلردان

 ٭ام���ل بن���در جف���ن الدوي���ش 
املطيري

 ٭امل عبد السالم عبداهلل العلي
 ٭امل عبداهلل راضي سبتي
 ٭امل فالح حمود العتيبي

 ٭امينة ابراهيم مال اهلل
 ٭انفال عبداهلل البحر

 ٭اوراد ناصر حجي املزين
 ٭اميان دهام محماس املطيري
 ٭اميان علي يوسف البلوشي

 ٭بتالء مفضي عبداهلل مشعان
 ٭بخيتة حمد جاراهلل املري

 ٭بدرية حواس عفاس الشمري
 ٭بدرية دغيم عواد املطيري

 ٭بدرية عبدالرحمن احمد محمد
 ٭بدور علي موسى الرشيدي
 ٭بشاير حمد رحيم املطيري

 ٭بش���اير عبدالك���رمي خليف���ة 
املجادي

 ٭جواهر مطلق سعد الدوسري
 ٭حبيبة مطلق حس���ن احلصم 

الرشيدي
 ٭حزوة ناصر محمد عبدالرحمن
 ٭حص���ة عبدالعزي���ز محم���د 

الشعالن
 ٭حصة مجهول محمد املطيري

 ٭حميدة عبداهلل تقي مظفر
 ٭حميدة عويد محمد العنزي

 ٭حميدة محمد عوض الرشيدي
 ٭حنان حسن زايد العازمي

 ٭خالدة يوسف محمد البشير
 ٭خزنة راشد سعد الهاجري
 ٭دانة هادي مصطفى عبدال

 ٭دعاء سالم العويد االبراهيم
 ٭دالل جعيالن مرزوق الرشيدي

 ٭دالل حسن عبداهلل الفضلي
 ٭دالل خالد محمد جمعة

 ٭دالل سعود احمد الوقيان
 ٭دالل عبدالعزيز دخيل الدخيل

 ٭دالل متعب علي املطيري
 ٭راجحة محمد سبيت احليص

 ٭راوية محمد عبد الواحد الزاير
 ٭رجاء محمد زنبوعة

 ٭ردينة عبداهلل مبارك العيار
 ٭رفعة مطلق سيف العازمي
 ٭رمي محمد سعود املاجدي

 ٭رميية جريد سعد احلريجي
 ٭سارة جاسم حسن الصايغ
 ٭سارة سعود نهار الهاجري

 ٭سارة عادل عبداحلميد النجار
 ٭سارة عبدالعزيز سالم احلبيل

 ٭سارة عبداهلل احمد املراد
 ٭سارة عرهان الهرشاني

 ٭سارة فيصل هاشل الهويشل
 ٭سارة كحيل مجول العتيبي

 ٭سبيكة حسن علي العصفور
 ٭سمية سالم محمد مطلق

 ٭سناء فرحان محمد الديحاني
 ٭سندس حسن سردار فريدون
 ٭شريفة خشمان فهد الضفيري

 ٭شعاع مطلق محمد املطيري
 ٭شهد علي سالم الرشيدي

 ٭شهد عوض جواد الودعاني
 ٭شهالء محمود حسن دشتي
 ٭شوق هادي محمد العجمي

 ٭شيخة فاهد ناصر القحطاني
 ٭شيماء بدر شريدة املطيري
 ٭شيماء جاسم محمد املليفي

 ٭صابرين نايف حليوس مزبان
 ٭صافية هادي محمد املري

 ٭طرايف جلوي شنار املطيري
 ٭عائشة جابر فهد الصباح

 ٭عجايب سعود مذكر الهاجري
 ٭عفاف حمود زايد هادي

 ٭عفاف سالم هالل الشمري
 ٭عنايات رمضان جنيدي

 ٭عهد عبداهلل محمد املطيري
 ٭غزية شبيب جريبيع العتيبي

 ٭فاطمة عبداهلل مطر العيدان
 ٭فاطمة فهد دغمان عامر

 ٭فاطمة كاظم قاسم حبيب
 ٭فاطمة محمد حمد احلوطي
 ٭فاطمة محمد يعقوب باقر

 ٭فاطمة مطلق محمد العتيبي
 ٭فاطمة ملفي مفلح الرشيدي
 ٭فجر خميس عباس اجليماز

 ٭فج���ر عبدالرحم���ن ش���يخان 
الفارسي

 ٭فجر فرج عبيد احليان
 ٭فجر فيصل صالح الشهاب

 ٭فطيم محارب عواد العازمي
 ٭قماشة عبد الرضا جمعه

 ٭كافي جزاع سالم الظفيري
 ٭لطيفة رشود الرشود

 ٭لطيفة غنام مريجب العنزي
 ٭لطيفة محمد خليفة خليفوه

 ٭ليالي محمد عباس علي
 ٭ليلى اسعد ناصر العبداهلل
 ٭ليلى خليل ابراهيم الراشد

 ٭لينا حبيب قمبر قمبر
 ٭مثايل معاش ذياب احلسيني

 ٭مروة محمد مطلق رشدان
 ٭مرمي جمعة اسماعيل راشد

 ٭مرمي خلف علي جبر
 ٭مرمي صالح حسن املهندي

 ٭مرمي علي محمد الناصر
 ٭مرمي فهد عواض املطيري
 ٭مرمي مبارك زيد القريان
 ٭مرمي مجيد مراد حسن

 ٭مشاعل عبداهلل سعوي راشد
 ٭مشاعل منيف رجب العنزي

 ٭منال علي شافي العجمي
 ٭منى بنية هالل السليماني

 ٭منى هابس معيض العازمي
 ٭منيرة حسن محسن العجمي

 ٭منيرة سالم فهيد املري
 ٭منيرة عبداهلل فهيد العجمي

 ٭منيرة مانع راشد العجمي
 ٭منيرة محمد شلوان الهاجري
 ٭منيرة هذال محسن العازمي

 ٭منيفة علي مطر املطيري
 ٭مها سعود باني العازمي

 ٭مها محسن مهدي العجمي
 ٭مي طارق احمد التمار

 ٭ميثة محمد ماطر العازمي
 ٭نادية كاظم ابراهيم الراشد
 ٭جناة حسن عباس عبداهلل

 ٭جنالء حمد عبدالعزيز الشايع
 ٭جنوى عبداهلل حماد راشد
 ٭ندى خليفة شريد خليفة

 ٭ندى شبيب سالم العازمي
 ٭نوال جاسم خلف احلسيني

 ٭نوال ذياب جنر ملوح
 ٭نوال مثنى صقر خير اهلل

 ٭نوال هادي مضحي العنزي
 ٭نور محمد يحيي االيوب
 ٭نورة بدر مدوخ املطيري

 ٭نورة بدر يوسف الشمروخ
 ٭نورة جاسم سعود احلويتان

 ٭نورة حسن محمد حسن
 ٭نورة سعود شريدة الشمري

 ٭نورة صياح مطر الشمري
 ٭نورة محمد حسن الرشيدي
 ٭نورة محمد حمزة الكندري

 ٭نورة مسلط مبارك السبيعي
 ٭نوف بجاد شافي الدوسري
 ٭نوف جمال عبداهلل الصانع

 ٭نوف خليل ابراهيم العبيدلي
 ٭هبة عبد اللطيف محمد النمش

 ٭هدى مبارك مطر العازمي
 ٭هديل عزيز نشمي الضفيري

 ٭هناء سلطان سالم املفتاح
 ٭هناء عبدالرحمن محمد السني

 ٭هيه فهد علي الرشيدي
 ٭وداد عبد اخلال���ق عبد الغفور 

العوضي
 ٭وسمية شديد عواد املياس

 ٭وضحاء عبداهلل مطر الشمري
 ٭وضح���ة ولي���د عب���د اجلليل 

املاجد
ب���ركات   ٭وضيح���ة طحيم���ر 

الشمري
 ٭وفية مردان حسون داوود

 ٭ياس���من عادل محمد حس���ن 
حيات

الصايغ: نناشد »المالية« تفهم 
احتياجات صيانة المدارس واعتماد 

34 مليون دينارتحتاجها الوزارة
مريم بندق

أعلن وكيل وزارة التربية 
املس���اعد لقطاع املنش���آت 
التربوية م.محمد الصايغ ان 
وزارة املالية اعتمدت 16 مليون 
دينار كميزانية ألعمال صيانة 
مدارس املناط���ق التعليمية 
الس���ت من أص���ل امليزانية 
البالغة 34 مليون  املطلوبة 
دينار أي بنس���بة 40% فقط 

من حاجة الوزارة.
وأض���اف م.الصاي���غ ان 
الوزارة تأمل من املالية تفهم 
احتياجات ومتطلبات صيانة 
املدارس ومن ثم تعزيز هذه 
الوزارة  امليزانية لتستطيع 
القيام بالدور املطلوب منها.

وأشار وكيل قطاع املنشآت 
التربوية م.محمد الصايغ الى 
مباشرة الوزارة جتهيز مبنى 
بيت ال���زكاة متهيدا النتقال 
إدارة منطقة حولي على ان 
يتم تس���ليم مبن���ى ثانوية 
عبداهلل السالم الذي تشغله 
اآلن الى الديوان األميري الذي 
سينفذ خطة إلقامة املتحف 

الوطني.
الى ذلك علمت »األنباء« ان 

قطاع التخطيط واملعلومات 
خاطب بلدية الكويت للموافقة 
على منح وزارة التربية األرض 
التي سبق تخصيصها لها في 
الرقعي والبالغة مساحتها 120 
الف متر مربع إلنشاء املجمع 
الثقافي عليها بعد ان أبلغت 
الوزارة بأن األرض  البلدية 
املخصصة لها س���تكون 30 
ألف متر فقط، وأكدت مصادر 
مسؤولة ان الوزارة في حاجة 
شديدة الى املساحة اإلجمالية 
البالغ���ة 120 ألف متر مربع 
إلقامة ه���ذا الصرح الثقافي 

عليها.

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

عائلة ب�شاره الكرام

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــه بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

ه�شام حممد اأحمد ب�شاره

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

وزارة التجارة وال�صناعة

اإعـــــــــــــالن

تعلـــــــن وزارة التجارة وال�صناعة مل�صاهمي �صركة اأعيان لالإجارة 

واال�صتثمـــــــار )�ش.م.ك( مقفلة اإىل اجتمـــــــاع اجلمعية العامة 

العاديـــــــة املقرر عقدها يف متـــــــام ال�صاعة احلادية ع�صر من يوم 

االأثنني 2010/8/2م مبجمـــــــع الوزارات - مقر وزارة التجارة 

وال�صناعـــــــة بلوك 2 الـــــــدور االأول قاعـــــــة االجتماعات الكربى 

ومناق�صة تقرير الـــــــوزارة املتعلق مبخالفة ال�صركة بع�ش مواد 

قانـــــــون ال�صركات التجارية رقـــــــم 15 ل�صنة 1960وذلك طبقًا 

لن�ش املادة )178( من القانون امل�صار اإليه اأعاله.

فريجـــــــى مـــــــن ال�صادة امل�صاهمـــــــني الكرام الراغبـــــــني يف ح�صور 

االجتمـــــــاع اأو من ينوب عنهم مراجعـــــــة مقر ال�صركة الكويتية  

للمقا�صـــــــة منطقة �صرق - �صـــــــارع اخلليج العربي - برج اأحمد 

دورة بجانب امل�صت�صفى االأمريي.

مالحظة: يف حالة عدم توفر الن�صاب، �صوف يعقد اجتماع اجلمعية املوؤجل يوم 

االأثنني املوافق 2010/8/9م يف متام ال�صاعة احلادية ع�صر مبقر الوزارة املذكور، 

ويعترب هذا االإعالن �صاريًا على االجتماع املوؤجل.


