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األمانة العامة للتخطيط أعلنت المستحقين للترقية والعالوة الدورية
صدرت من األمانة العامة للتخطيط 
كشوف بأسماء املستحقني للترقية، 

وفيما يلي األسماء:
احمد السيد عزيز املوسوي  ٭

ابراهي���م  احم���د عبدالرحم���ن   ٭
الشايجي

هند عبداهلل مبارك بالل  ٭
عادل محمد صالح اخلضر  ٭

سميرة حسن عبداهلل املشهود  ٭
تهاني عبداحلميد علي القامس  ٭

علي بدر سلمان مكي  ٭
دوخه ماص بشير املاص  ٭

حسني مبرك مفلح الصليلي  ٭
قيس بدر راشد العمر  ٭

خالد كاظم عبدالرحمن االستاذ  ٭
تهاني سعود يالوس العنزي  ٭

فاطمة بدر محمد التراكمة  ٭
سعد محمد خليفة السويلم  ٭

سارة صالح عيسى البلوشي  ٭
اسراء رضا غالم محمد  ٭

بيبي احمد مهدي احلمد  ٭
مشعل ناجي سالم علي  ٭

احمد جاعد مسير العنزي  ٭
هناء يوسف صالح عبداهلل  ٭

ايناس علي خليفة الراشد  ٭
مرمي ابراهيم سلمان اخلليفي  ٭

اميان حسني مناحي املطيري  ٭
مها فرحان سعدون السعدون  ٭

سوسن علي حسني دشتي  ٭
عبدالرحي���م  محم���د  ن���وال   ٭

العوضي
محمود علي غلوم العلي  ٭

كرمية عسكر سعود العجمي  ٭
حميد جاسم عبداهلل جرخي  ٭

ابته���ال عبدالرحم���ن محم���د   ٭
املنيس

ف���اروق عبدالرس���ول حس���ن   ٭
اجلمعة

منى عيسى محمد كمال  ٭
مواهب محمد حسني صفر  ٭

حن���ني يوس���ف عبدالرحم���ن   ٭
الصغير

محمد حسن عبدالكرمي العريان  ٭
منى عثمان السعيد  ٭

اميان قاسم برده احمد  ٭
عبداهلل ابراهيم عبداهلل احلمد  ٭

اميان جاسم عبداهلل جرخي  ٭
آمنة احمد عبداهلل مال  ٭

بدور محمد سالم الفيلكاوي  ٭
عنود عبدالرحمن احمد سليمان  ٭

موزه سعد عبداهلل العليوي  ٭
شروق علي محمد املهنا  ٭

عذاري احمد عبداهلل اخلميس  ٭
رحاب علي حمد الفارسي  ٭

فاطمة رمضان عبداهلل اجلابر  ٭
ناهية خليل حيدر  ٭

ابراهيم  هن���ادي عبداللطي���ف   ٭
الدويسان

سندس فيصل ياسني الطراح  ٭
مرمي احمد فرج بن ظفاري  ٭
شيخه علي عبداهلل التركي  ٭

حمد سليمان علي ناصر التناك  ٭
وفاء مساعد يحيى اليحيى  ٭

روان عبدالرحمن النعمة  ٭
خلود حسني حسن اشكناني  ٭

ماجدة عطية السيد  ٭
مسعود احمد عبداهلل بورخان  ٭

فواز مجبل عجاج املطوطح  ٭
ربا فيصل عبدالعزيز البرجس  ٭

اسراء حسني رجب الصراف  ٭
مي سليمان براك الشايجي  ٭
سارة علي عبداهلل الصايغ  ٭
زهرة طاهر صالح القطان  ٭

خلود محمد عبداهلل احلسن  ٭
ليفيلني تيرونا الزارتي  ٭

نوف مشعان غازي العدواني  ٭
اميان حمزة عباس سناسيري  ٭

سارة جاسم محمد الناصر  ٭

رمي سند فالح املطيري  ٭
أفنان رضا محمد األنصاري  ٭

س���يد محمد حسني س���يد نور   ٭
احلداد

مطل���ق  صال���ح  عبدالعزي���ز   ٭
العروج

مرمي ابراهيم حمود الغنام  ٭
بدر هشام عبداحلميد نقي  ٭
حصة أحمد علي بن رجب  ٭
هديل علي حسن الفارس  ٭

إلهام محمد شعبان العربيد  ٭
كفاية احمد عبداهلل عبدامللك  ٭
بدرية يوسف محمد الغزالي  ٭
بشاير انور حمد البعيجان  ٭
بدور عبدالرحمن البديوي  ٭

عبدالعزيز فيصل علي حاجية  ٭
آالء حسني عبداهلل األحمد  ٭
جنيبة عبدالرضا القالف  ٭

فاطمة محمد ناصر العبدالعالي  ٭
إبراهيم  علي عبدالرض���ا خليل   ٭

بوحمد
ميساء محمد اجلاسم  ٭

نورة فيصل عبداهلل السعيد  ٭
بزة نايف خالد املخلد  ٭

أحمد عبداحلميد البلهان  ٭
شيماء خالد يعقوب اليوسف  ٭

دانة محمد عيسى احلداد  ٭
نوف صالح ناصر املسباح  ٭

عائشة إبراهيم الشرف  ٭
نغ���م عبدالرحم���ن عبدالكرمي   ٭

الفريح
سارة حميد محمد بوخلف  ٭

فاطمة ابراهيم القالف  ٭
داود عبدالعزيز احمد مراد  ٭

آالء عادل يوسف حسن  ٭
مها جاسر محمد اجلاسر  ٭

عبدالوه���اب  عل���ي  لطيف���ة   ٭
احمليطيب

مرمي فيصل جاسم العثمان  ٭
هدوى سعد الرشيدي  ٭

منار مساعد أكياد الفضلي  ٭
بشرة عيد طليحان الصليلي  ٭
فاطمة ناصر صالح الفوزان  ٭

هدى عبدالعزيز عبداهلل العبيد  ٭
نواف عبدالرحمن العوض  ٭

فاطمة سليمان عليان الرشيدي  ٭
ابتسام راشد ابراهيم الغامن  ٭
محمد مجيد عبداهلل بوحمد  ٭

سعاد احمد خميس الدوسري  ٭
استقالل جاسم سعود بن حجي  ٭

طالل نايف عايد الشمري  ٭
رندة عبداهلل خليفة شعبان  ٭

عبداهلل منصور جاسم الفريح  ٭
بدرية بدر حسني الرفاعي  ٭

عدنان عبداهلل هيكل العنزي  ٭
منى حمد راشد العلبان  ٭

بدور ناصر حبيب القالف  ٭
ع���ذاري طاه���ر عبدالرس���ول   ٭

احلسن
نورة يوسف احمد الغامن  ٭
دانة حسني عون املطوع  ٭

نور فؤاد يوسف العجيل  ٭
إبراهيم شبيب تركي اخلالدي  ٭
فاطمة سفيان خلف الرشيدي  ٭

عبداملجيد صالح حسني خاجه  ٭
وجدان علي الرباح  ٭

شهاب احمد شهاب الطليحي  ٭
خالد عبداهلل محمد الديحاني  ٭
إميان عبداهلل صالح البالول  ٭

فاطمة أمير محمد احلواج  ٭
يوسف محمد اجليران  ٭

منيرة محمد حسني الدوسري  ٭
عايشة عبدالعزيز عبداهلل البدر  ٭

عبير بدر عبدالوهاب العيسى  ٭
زينب طارق سامي العيسى  ٭

سارة مطر هليل اخلالدي  ٭
حسني عيسى حسني  ٭

يحيى س���ليمان عبداهلل محمد   ٭

العقيلي
هناء خالد السيد محمد الرفاعي  ٭

فالح سالم ناصر الدوسري  ٭
وفاء فريد عبدالرحمن الضبيان  ٭

آمنة خليل القاسم  ٭
نهى عبدالعزيز عبداهلل املنصور   ٭

العرفج
شريفة بدر يعقوب البدر  ٭

فضة صالح عيسى اخلميس  ٭
أوراد عبدالرحمن املجلي  ٭

لطيفة عبداهلل احمد العبداهلل  ٭
شيماء عدنان محمد العميري  ٭

تسنيم فيصل ابراهيم البلوشي  ٭
بدور فاضل عباس األستاذ  ٭

بشاير احمد حسن اللنقاوي  ٭
مرمي ناصر عبداللطيف طاهر  ٭
سارة جمال محمد نوري بكر  ٭
صالح حمود محمد الرشيدي  ٭

رمي عبدالرحمن محمد البطحي  ٭
حسني عبداهلل دهراب  ٭

دالل بديوي محمد البديوي  ٭
عبداحملسن علي حسني ميرزا  ٭

سارة عماد خالد البحوة  ٭
عالية حسن حجي الشطي  ٭

سارة جاسم رضا  ٭
أمينة عباس عبداهلل القالف  ٭

نقابة الدفاع تطالب بشمول المدنيين العاملين
في القطاعات العسكرية بزيادات العسكريين

»تحالف أنصار المرأة« إلقرار قانون المرأة
ناشد أمني عام اجلمعية الكويتية 
لتحالف أنصار املرأة املستش���ار 
اإلعالمي محم���د العثمان اعضاء 
مجلس االمة اق���رار قانون املرأة 
املتزوجة من غير كويتي وحقوقها، 
واستغرب العثمان من نهج بعض 

اعض���اء مجلس األمة في تضليل 
املطالبة القرار هذا القانون الذي 
تنتظره اآلالف من نساء الكويت 
منذ سنني طويلة، وطالب العثمان 
من النائب���ات التحرك جتاه هذه 
القضية في أس���رع وقت ووضع 

حل جذري جتاه هذه القضية التي 
يئن منها عدد كبير من الكويتيات 
بشكل يومي كونهن ممثالت الشعب 
امام احلكوم���ة، وأكد العثمان ان 
هذه القضية باتت من الضروري 

حلها.

هنأت النائب األول بنجاح العملية الجراحية

التي طاملا طالبت بها النقابة، 
خاصة ان هناك عددا ال يستهان 
به من املوظفني العاملني بهذه 
الى ان  القطاع���ات، مش���يرا 
املوظف���ني املدني���ني يعملون 
بجانب اخوانهم العس���كريني 
ويتعرضون للمخاطر والظروف 
نفسها، كما ان احلاجة لزيادة 
رواتبهم أصبح���ت ملحة في 
الظ���روف االقتصادية  ظ���ل 
واملعيش���ية املتصاع���دة في 

البالد.
واختتم العنزي تصريحه 
بتهنئة النائب األول على شفائه 
العملي���ة اجلراحية  وتكل���ل 
بالنجاح، سائلني اهلل عز وجل 
أن ينع���م عليه بوافر الصحة 

والعافية.

من )فنيني ومساعدين مهندسني 
وحملة شهادة الثانوية العامة 
وم���ا دون وكذلك ممن ال كادر 
لهم( وأنصافهم بهذه الزيادات 

أش���اد رئيس نقابة وزارة 
العن���زي  الدف���اع م.أحم���د 
الوزراء إرسال  بقرار مجلس 
مرس���ومني لتعدي���ل قانون 
الى  اجليش وقانون الشرطة 
مجلس األمة إلقرارهما، متهيدا 
العتماد زيادات العس���كريني، 
مؤكدا ضرورة ان يتم االنتهاء 
منها خالل دور االنعقاد احلالي 
بصفة عاجلة نظرا ألهمية دور 
العسكريني في حماية الوطن 

وحفظ استقراره.
وناشد العنزي النائب األول 
لرئيس مجلس الوزارة ووزير 
املبارك  الش���يخ جابر  الدفاع 
بضرورة ان يشمل بعطفه أبناءه 
املدني���ني العاملني بالقطاعات 
العسكرية والهيئات التابعة لها 

أحمد العنزي

اجتماع بين البلدية والكهرباء األسبوع المقبل إلدراج
الضبطية القضائية على المسرفين بالماء ضمن قانون النظافة

الراشد: سنطلع على أوضاع الفلسطينيين بغزة في ظل الحصار اإلسرائيلي

توقيع عقوبات وغرامات مالية على كل حالة يتم رصدها

ترأس وفداً إعالمياً كويتياً سيجري لقاءات مع كبار المسؤولين في القطاع

محمد العتيبي د.بدر الشريعان

وص���ل وف���د م���ن جمعية 
الى قطاع  الكويتية  الصحافيني 
غزة عبر معب���ر رفح البري مع 
مصر برئاسة مدير اجلمعية عدنان 

الراشد.
وقال الراش���د في تصريح ل� 
»كونا« ل���دى وصوله الى معبر 
رفح ان الزيارة تهدف الى االطالع 
على االوضاع التي يعيشها الشعب 
 الفلسطيني في قطاع غزة في ظل
احلصار االس���رائيلي املفروض 

عليه.
وأوضح ان الوفد س���يجري 
مجموعة م���ن اللقاءات مع كبار 
املسؤولني في القطاع اضافة الى 
تنظيمه بعض الزيارات ملشاريع 

وجمعيات.
الوفد عن س���عادته  وأعرب 
بوصوله الى غزة، مشيدا باحلفاوة 
التي مت استقبال أعضائه بها لدى 
الفلس���طيني وبجهود  اجلانب 
الس���لطات املصرية في تسهيل 
عملية وص���ول الوفد الى قطاع 

غزة.
واضاف الراشد »نشكر اجلهات 
املصرية التي سهلت عملية مرورنا 
الى قطاع غزة عبر معبر رفح«.

ويضم الوف���د باالضافة الى 
الراشد د.عصام الفليج ود.وائل 
احلساوي ود.احمد الكوس وسامي 
النصف ومحمد البحر وس���امي 

اخلليفي.

وم���ن املتوق���ع ان يحضر 
االجتماع الوكيل املساعد لقطاع 
التخطيط والتدريب د.مشعان 
العتيبي ممثال لوزارة الكهرباء 
واملاء والوكيل املساعد محمد 
العتيب���ي ممث���ال ع���ن بلدية 

الكويت.
من جهة اخرى، قال املصدر 
ان جلنة املناقصات طلبت من 
وزارة الكهرباء واملاء ارس���ال 
كشف بأسماء الشركات املؤهلة 
ملناقصة حمل���ة التوعية التي 
تنوي ال���وزارة تنفيذها خالل 
الفترة املقبلة لتوعية املستهلكني 

بأهمية الكهرباء واملاء. 

من وضع حد للمسرفني الذين 
يترك���ون املياه تنس���اب على 
طرقات الش���وارع، األمر الذي 
من ش���أنه ان يؤثر على بنية 

الشوارع التحتية.
وأوضح���ت املصادر انه مت 
التحضير له���ذا االجتماع منذ 
فترة ألهمية نتائجه التي ميكن 
استثمارها مستقبال، مشيرا الى 
ان عملي���ات ه���در املياه تؤثر 
على بنية الش���وارع وحتولها 
املياه،  الى حفر مملوءة ببرك 
وهذا األمر يكلف ميزانية الدولة 
أمواال طائلة إلعادة صيانة هذه 

املرافق.

ان  الى  ولفت���ت املص���ادر 
القانون من ش���أنه ان يساعد 
أيضا بلدي���ة الكويت وميكنها 

الوزارة في تخفيض  مساعدة 
املبرر  حجم اإلس���راف غي���ر 

للمياه.

دارين العلي
تعقد وزارة الكهرباء واملاء 
الثالثاء املقبل اجتماعا مع بلدية 
الكويت ملناقشة إمكانية إدراج 
الضبطية القضائية التي أصدر 
قرارها قبل فترة الوزير د.بدر 
الشريعان ضمن قانون النظافة 
اخلاص ببلدية الكويت لتوقيع 
غرامات على املتسببني في هدر 

املياه.
وقالت مص���ادر مطلعة في 
الوزارة انه من املتوقع ان يتفق 
املجتمعون على تضمني القانون 
توقيع عقوبات وغرامات مالية 
على كل حالة يتم رصدها بهدف 

اختير رئيس جمعية الكشافة 
الكويتية د.جعفر العريان رئيسا 
ملؤمتر االحتاد العاملي للكش����اف 
أقيم على هامش  املس����لم والذي 
املؤمتر الكشفي العاملي املقام حاليا 
في البرازيل، كما مت اختيار العريان 
عضوا في اللجنة الكشفية العاملية 

لالحتاد العاملي للكش����اف املسلم 
للسنوات الست املقبلة.

وقال د.العريان في تصريح له 
انه سعيد باختياره رئيسا للمؤمتر 
الكش����فية  اللجنة  ف����ي  وعضوا 
العاملية، مش����يرا الى ان ذلك يعد 

مكسبا لبلدي الكويت.

وأوضح د.العريان ان املؤمتر 
ش����هد ايضا تكرمي عضو مجلس 
إدارة جمعية الكش����افة الكويتية 
سلطان مفتاح النتهاء عضويته 
في االحتاد، الفت����ا الى ان مؤمتر 
البرازيل ستس����تمر أعماله حتى 

يوم اجلمعة املقبل.

جعفر العريان رئيساً لمؤتمر االتحاد العالمي للكشاف المسلم

استقبال بالورود للوفد االعالمي الزائر الزميل عدنان الراشد يلقي كلمة ويبدو د.أحمد الكوس ود.عصام الفليج وسامي النصف ود.وائل احلساوي

د..أحمد الكوس متحدثا جانب من الوفد الزائر

البابطين تقيم دورة للمذيعين الجدد 
قالت مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطني لالبداع الشعري انها 
وافقت على اقامة دورة تأسيسية للمذيعني اجلدد بالتعاون مع تلفزيون 

الكويت وذلك للمساهمة في رفع مستواهم الثقافي واللغوي.
وذكر املنس���ق العام للدورات التدريبي���ة عبداجلواد العبادلة في 
تصري���ح صحافي امس ان الدورة التدريبية س���تبدأ في بداية مارس 

املقبل ومتتد الى ثالثة اشهر.


