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تعيني أبوغنيمة وكيالً حملكمة االستئناف

ترقية 54 من رجال القضاء والنيابة العامة

رندى مرعي 

كشف مصدر مسؤول في 
االمانة العامة للمجلس االعلى 
للتخطيط والتنمية ان مجلس 
الوزراء قد استحدث مؤخرا 
جلنة جديدة للتنمية مكونة 
من تسعة وزراء جتتمع بشكل 
اس���بوعي ملناقشة معوقات 
التنموية  وحتديات اخلطة 
فضال عن وضع آليات متابعة 
التنم���وي  االداء  لتحس���ن 
رغبة ف���ي ان تخرج اخلطة 
التنموية اخلمسية مختلفة 

عن سابقتيها.
وأضاف���ت املص���ادر ان 

اللجنة تعمل وفقا لتقارير 
محلية ودولية سعيا لفلترة 
املشاريع واخلروج بتوصيات 
ميكن تطبيقه���ا على ارض 
الواق���ع من خ���الل عرض 
املعوقات اخلاصة بكل جهة 
على الوزير املس���ؤول عنها 
ومساءلته عن اسباب تأخر 
االداء التنم���وي في اجلهات 
التابعة له وفرض التنسيق 
والتواصل بن اجلهات للسير 
املدرج  التنموي  النهج  على 

باخلطة التنموية.
وأوضح���ت ان مش���كلة 
اخلطة تكمن في التنفيذ حيث 
ان هناك بعض املشاريع ال يتم 

اجنازها وتدرج سنويا في 
اخلطط دون ان تتحرك قيد 
امنلة وعليه طالبت االمانة 
العامة للتخطيط بضرورة 
تفعيل قط���اع متابعة االداء 
التنموي في جميع اجلهات 
احلكومية حملاسبة املشروعات 
التي ال يتم اجنازها، في حال 
ظل احلال كما هو عليه يتم 

اقصاؤها.
ولفتت املص���ادر الى ان 
الوزيرة الصبيح تسعى الن 
التنموية من  تخرج اخلطة 
رحم املجلس االعلى للتخطيط 
على خالف م���ا جرت عليه 
العادة سابقا رغبة منها في 

تغيير اآللية العقيمة التي لم 
حترك ساكنا طوال السنوات 
املاضية الفتة الى ان الوزيرة 
الصبيح ستعقد اجتماعا خالل 
اسبوعن مع جميع اجلهات 
احلكومي���ة لالس���تماع الى 
تعليقاتهم ومالحظاتهم على 
اخلطة التنموية قبل اخراجها 
بالشكل النهائي وعرضها على 

مجلسي الوزراء واالمة.
وأش���ارت ال���ى انه جار 
التعامل مع جميع اجلهات 
احلكومي���ة وفق توجيهات 
تنموية جديدة كليا بعيدة 
كل البع���د ع���ن االعتم���اد 
على االحتياجات االنفاقية 

تفاديا لزيادة نس���بة الهدر 
املتبع من سنوات  االنفاقي 
والذي يودي بطبيعة احلال 
بجميع االسس التنموية التي 
تدرج في اخلطط. مؤكدا على 
التنموية  اختالف اخلط���ة 
اخلمس���ية كل االخالف عن 
سابقتيها من حيث الشكل 
واملضمون امال ان يتعاون 
ف���ي ذلك من  مجلس االمة 
خالل اتاحة الفرصة للحكومة 
قبل احلكم عليها بالفش���ل 
فه���ي حتمل نهج���ا جديدا 
يتساوى وسقف الطموحات 
املرسومة جلعل الكويت درة 

اخلليج.

لتحسني األداء التنموي رغبة في أن تخرج اخلطة التنموية اخلمسية مختلفة عن سابقتيها

مجلس الوزراء: جلنة جديدة للتنمية لبحث 
معوقات وحتديات اخلطة التنموية

» ثانوية فلسطني« دشنت حملة لتنظيف الشواطئ

أشكناني: االهتمام بالبيئة من أهم 
ما نحرص على زراعته في النشء

دش���ن قس���م االجتماعيات في ثانوية 
فلسطن حملة لتنظيف الشواطئ بالتعاون 
م���ع الهيئة العامة للبيئة برئاس���ة رئيس 
قسم االجتماعيات فهد النقي واشراف املعلم 
سليمان العتيبي، حيث قامت جماعة البيئة 
في املدرس���ة بحملة تنظيف للشواطئ في 

محيط املدرسة.
من جهته، أكد مدير مدرس���ة فلس���طن 
مبنطقة حولي التعليمية أن إدارة املدرسة 
تولي األنشطة املجتمعية التي تعزز روح 
املبادرة في مجال اخلدمة العامة أهمية خاصة، 

موضحا أن االهتمام بالبيئة واحلفاظ عليها 
من أهم ما حترص وزارة التربية على زراعته 

في النشء.
وأشار أش���كناني إلى أن العام الدراسي 
احلالي كان حافال باألنشطة املدرسية املتنوعة 
التي حتمل قيمة مميزة والتي نقدمها كرسالة 
للطالب وعلى رأس���ها االحتفاالت باألعياد 
الوطنية والتي جاءت في ثوب مميز باإلضافة 
إلى العديد من الندوات واحملاضرات وورش 
العمل التي تس���هم في رفع مستوى الوعي 

الطالبي.

صدر مرسوم رقم 106 لسنة 2014 بتجديد 
تعين مس���اعدين ملدير عام بلدية الكويت 

جاء فيه:
مادة أولى: يجدد تعين مساعدي مدير عام 
بلدية الكويت التالية أسماؤهم بدرجة وكيل 
وزارة مساعد، ملدة أربع سنوات اعتبارا من 
2014/4/26: أحمد عبداهلل صالح املنفوحي، 
عبداهلل أسد عبداهلل عمادي، فيصل صادق 
خلف اجلمعة ووليد خليفة أحمد اجلاسم.

مادة ثانية: على وزير الدولة لش���ؤون 
البلدية تنفيذ هذا املرس���وم، وينش���ر في 

اجلريدة الرسمية.
كما صدر مرس���وم رقم 107 لسنة 2014 
بتعين مس���اعد ملدير عام بلدية الكويت، 

جاء فيه:
مادة أولى: يعن فهد جاسم صالح املسبحي 
� مس���اعدا ملدير عام بلدية الكويت بدرجة 

وكيل وزارة مساعد.
مادة ثانية: على وزير الدولة لش���ؤون 
البلدية تنفي���ذ هذا املرس���وم، ويعمل به 
م���ن تاريخ صدوره، وينش���ر في اجلريدة 

الرسمية.

جانب من حملة تنظيف الشواطئحسني اشكناني

لقطة جماعية جلماعة البيئة مع فهد النقي وسليمان العتيبي

تعيني املسبحي وجتديد تعيني املنفوحي وعمادي 
واجلمعة واجلاسم مساعدين ملدير عام البلدية

زكاة العثمان تسّير قافلة لعمرة 
اجلاليات الوافدة

اعل����ن مدير عام جلنة زكاة العثم����ان احمد باقر الكندري عن 
اطالق اللجنة رحلة عم����رة ل� 50 معمرا من العمالة الوافدة على 
نفقة اهل اخلير واصحاب االيادي البيضاء واحملس����نن من ابناء 
الكويت الكرام مش����يرا الى ان الرحلة ستنطلق اخلميس املوافق 

مطلع مايو املقبل.
واضاف الكندري في تصريح صحافي ان اللجنة اعدت برنامجا 
جيدا لرحلة العمرة، مبينا انها ستستمر خمسة ايام يتم من خاللها 
زيارة املسجد احلرام والقيام مبناسك العمرة ثم التوجه الى املدينة 
املنورة للصالة في املس����جد النبوي الشريف عالوة على تنظيم 
عدد من احملاضرات الدينية للمعتمري����ن لتقوية الوازع الديني 
لديهم وحثهم عل����ى جتديد اميانهم والنهل من النفحات الربانية 
واالقتداء بالرس����ول  ژ في أفعاله واقواله وتطبيق س����نته ژ 
واالهتداء بكتاب اهلل عز وجل، موضحا في الوقت ذاته ان اللجنة 
قامت بالتعاون مع شركة مميزة من شركات احلج والعمرة عالوة 
على حجز اماكن اقامة جيدة في احد فنادق مكة حتى نهيئ الراحة 
للمعتمرين. ولفت الكندري ال����ى ان اللجنة حريصة على تقدمي 
الدعم والعون واملس����اعدة الصحاب الع����وز واحلاجات والفقراء 
واملساكن انطالقا من مبدأ التكافل االجتماعي الذي حث عليه ديننا 
االسالمي احلنيف، واعرب الكندري عن خالص شكره الهل اخلير 
واصحاب االيادي البيضاء وذوي القلوب الرحيمة من ابناء الكويت 
الذين تكفلوا بنفقات العمرة من بداية الذهاب حتى العودة باذن 
اهلل، مثمنا تفاعلهم الدائم واملستمر مع اعمال ومشاريع وانشطة 
اللجنة، مبينا ان اللجنة لم حتق����ق تلك االجنازات التي وصلت 
اليها اال بفضل اهلل اوال ثم بدعم ومس����اهمات اهل اخلير، مبينا 
ان ذلك سيصب باذن اهلل تعالى في ميزان حسناتهم وسيمنحهم 

اهلل تعالى من فضله في الدنيا واآلخرة.

ٔاحمد باقر الكندري

العتيبي � وكيل محكمة 
باحملكمة الكلية

٭محمد عويد مبارك 
الرشيدي � وكيل محكمة 

باحملكمة الكلية
٭امين عبداهلل عبدالكرمي 

العزاز � وكيل محكمة 
باحملكمة الكلية

٭عبداهلل صالح مرزوق 
احلريص � وكيل محكمة 

باحملكمة الكلية
٭عبداهلل يوسف عبداهلل 

الصالح � وكيل محكمة 
باحملكمة الكلية

٭على أن تكون اقدمية 
وكيلي احملكمة الكلية 

فوزان احمد احمد حسن 
الفوزان، وضاري علي 

يعقوب الطاهر العبداهلل 
سابقة على وكيل احملكمة 
الكلية عبداللطيف خليفة 

سليمان الفهد، والحقة على 
وكيل احملكمة الكلية محمد 
طلبة عبدالرؤوف شعبان.
ثالثا: يرقى كل من رجال 
القضاء وأعضاء النيابة 
العامة االتية اسماؤهم 

الى الدرجة املبينة قرين 
اسم كل منهم اعتبارا من 

2014/2/1، وهم:
٭محمود شاكر محمود علي 
بهبهاني � قاض من الدرجة 

الثانية
٭عبداهلل علي محمد العتال 

� قاض من الدرجة الثانية
٭ناصر بدر محمد البدر � 

وكيل نيابة )أ(
٭عبيد عوض مجبل 

العصيمي � وكيل نيابة )أ(
٭سالم عبدالرحمن صالح 
العسعوسي � وكيل نيابة 

)أ(
٭هيثم عبدالرحمن 

عبدالعزيز املنيع � وكيل 
نيابة )أ(

٭فهد نايف مسعد املطيري 
� وكيل نيابة )أ(

٭مشعل ابراهيم عبداهلل 
الغنام � وكيل نيابة )أ(

٭فيصل سعدون بعيجان 
الزعبوط � وكيل نيابة )أ(
٭عبدالعزيز عبداهلل فهد 
املسعود � وكيل نيابة )أ(

٭محمد خالد محمد 

القمالس � وكيل نيابة )أ(
٭عبدالرحمن طارق ناصر 

البعيجان � قاض من 
الدرجة الثانية

٭عبدالعزيز مبارك 
عبدالهادي اجلويسري � 

وكيل نيابة )أ(
٭فهد فيصل غامن الياسن 
� قاض من الدرجة الثانية

٭بسام خليفة سلمان 
الغوينم � وكيل نيابة )أ(

٭سليمان عبدالوهاب 
حمود املضيان � قاض من 

الدرجة الثانية
٭فوزان عبدالعزيز فوزان 
العنجري � وكيل نيابة )أ(

٭عبداهلل علي محمد 
الكندري � قاض من الدرجة 

الثانية
٭احمد فالح محمد 

العازمي � قاض من الدرجة 
الثانية

٭يوسف صبيح احمد 
االصبحي � وكيل نيابة )أ(
٭سليمان صالح سليمان 
الفوزان � وكيل نيابة )أ(

٭عبداهلل احمد جاسم 
النجم � وكيل نيابة )أ(
٭اسعد طارق يوسف 
العمر � وكيل نيابة )أ(

٭مزيد رجا باتل البالود � 
قاض من الدرجة الثانية
٭ناصر يوسف محمد 

السميط � وكيل نيابة )أ(
٭يعقوب علي يعقوب 

عبداهلل � وكيل نيابة )أ(
٭محمد يوسف محمد 

اجلسمي � قاض من الدرجة 
الثانية

٭محمد عبدالعزيز محمد 
احلمد � قاض من الدرجة 

الثانية

مادة ثانية

على وزير العدل تنفيذ هذا 
املرسوم، وينشر في اجلريدة 

الرسمية.

� وكيل محكمة باحملكمة 
الكلية

٭ نواف شبيب سعد 
الشريعان العازمي � وكيل 

محكمة باحملكمة الكلية
٭ نواف عبداهلل محمد 
القطان � وكيل محكمة 

باحملكمة الكلية
٭ طالل راشد سلطان 
السنان � وكيل محكمة 

باحملكمة الكلية
٭جابر شافي سعيد 

الهاجري � وكيل محكمة 
باحملكمة الكلية

٭مشاري محمد حسن 
العسعوسي � وكيل محكمة 

باحملكمة الكلية
٭محمد جدعان فالح منيف 

� وكيل محكمة باحملكمة 
الكلية

٭فارس عبدالوهاب جمعة 
الفهد � وكيل محكمة 

باحملكمة الكلية
٭سلمان مطيران وسمي 
السويط � وكيل محكمة 

باحملكمة الكلية
٭فهد ذعار محماس 

صدر مرس����وم رقم 108 
لس����نة 2014 جاء فيه: مادة 
أولى: أوال: يعن املستش����ار 
الس����يد عبداحلفيظ توفيق 
ف����ي درجة وكيل  أبوغنيمة 
محكمة االس����تئناف اعتبارا 

من 2014/5/1.
ثانيا: يرقى كل من رجال 
القضاء وأعضاء النيابة العامة 
الدرجة  الى  اآلتية أسماؤهم 
املبينة قرين اس����م كل منهم 

اعتبارا من 2014/3/1 وهم:
٭ فوزان احمد احمد حسن 

الفوزان � وكيل محكمة 
باحملكمة الكلية

٭ضاري علي يعقوب 
الطاهر العبداهلل � وكيل 

محكمة باحملكمة الكلية
٭عبداللطيف خليفة 
سليمان الفهد � وكيل 

محكمة باحملكمة الكلية
٭محمد جاسم محمد بهمن 

� وكيل محكمة باحملكمة 
الكلية

٭د.عمر عبداهلل عبدالعزيز 
املسعود � رئيس نيابة )أ(

٭سعود يوسف محمد 
الصانع � رئيس نيابة )أ(

٭عيسى فاضل سالم 
بوغيث � وكيل محكمة 

باحملكمة الكلية
٭مشعل مبارك حمود 

البريكي العازمي � وكيل 
محكمة باحملكمة الكلية

٭احمد عبدالعزيز احلمد 
الصالح الدويخ � وكيل 
محكمة باحملكمة الكلية
٭ سعود نيف عبداهلل 
املطيري � وكيل محكمة 

باحملكمة الكلية
٭ سليم فالح سعد العازمي 

� وكيل محكمة باحملكمة 
الكلية

٭فيصل حمود ضويحي 
السعيدي � وكيل محكمة 

باحملكمة الكلية
٭فهد مناع علي العجمي 

الفردوس التعاونية / جمعيات

يسر مجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية أن يعلن 
للسادة املساهمني الكرام عن بدء التسجيل لرحلة العمرة

إعالن

وفقًا للبنود التالية:
أواًل : تاريخ موعد الرحلة من األربعاء املوافق 2014/5/14 العودة السبت 2014/5/17.

ثاني���ًا : التس���جيل يبدأ من يوم األحد املوافق 2014/4/27 حتى 2014/5/1 لدى قس���م 
املساهمني من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الثالثة والنصف عصراَ.

ثالثَآ : السعر يشمل )تذاكر السفر.. ثالث وجبات.. اإلقامة.. املواصالت من وإلى املطار(.

شروط التسجيل:

)1( أن يكون املساهم قد مضي على عضويته سنة كاملة من تاريخ التسجيل وفقًا لقرار 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم )195( لسنة )2000(.

)2( الرحلة خاصة لعدد )200( معتمر..
)3( علمًا بأنه سيتم إجراء قرعة في حالة إذا زاد العدد عن العدد املطلوب.

)4( األولوية ملن لم يس���تفد من رحالت العمرة السابقة للجمعية وعليه سيتم تسجيل 
املس���تفيدين س���ابقًا كاحتياطيني ويؤجل سدادهم لقيمة االش���تراك إلى حني االنتهاء 

من فترة التسجيل والتأكد من عدم اكتمال العدد املطلوب.
)5( ف���ي حالة انس���حاب املس���اهم يتم إخطار اجلمعي���ة قبل موعد الرحل���ة بيومني وال 

يسترد املبلغ في حال اإللغاء بعد )48( ساعة.

فعل���ى الراغب���ني في االش���تراك مراجعة إدارة اجلمعية )قس���م املس���اهمني( خالل فترة 
ه���ذا اإلع���الن.. مصطحبني معهم البطاقة املدنية األصلية وصورة عنها وجواز الس���فر 

وصورة عنه. 

مجلس اإلدارة

وزارة األشــغـــــال الـــعـــامـــــة
بيانات  بتحديث  القيام  عزمها  عن  العامة  األشــغــال  وزارة  تعلن 
الشرگات واملؤسسات املسجلة لدى جلنة املناقصات املرگزية 
واإلنشائية،  املــدنــيــة  ــاري،  ـــ ـــ ومــجـــ ــرق  ـــ )طـــ الــتــخــصــصــــــــات  جلــمــيــع 
أعـــــمـــــال الـــتـــگـــيـــيـــف، األعــــــمــــــال املـــيـــگـــانـــيـــگـــيـــة، األعــــمــــال 
املتخصصـة  والــشــرگــات  الگهربائيــــة    األعــمــال  احلــديــديــة، 
بـأعمــال)عالمات املرور األرضية-الشبك اجلانبي( لعام 2014،

لذا يرجى من جميع هذه الشرگات واملؤسسات مراجعة وزارة األشغال 
العامة - املبنى الرئيسي بالدائري السادس - مصعد رقم )2( - الدور 
الثالث - إدارة الوثائق والعقود - قسم تأهيل املقاولني واالستشاريني، 
املواعيد احملددة في  الثانية عشرة في  إلى  التاسعة  الساعة  وذلك من 
اجلدول املبني أدناه الستالم النماذج والديسك املعد وذلك نظير مبلغ 

200 دينار.
لالشتراك  مؤسسة  أو  شرگة  أي��ة  استدعاء  في  ينظر  لن  بأنه  علمًا 

مبناقصات الوزارة ما لم حتدث بياناتها لدى الوزارة.
لالستفسار ميگن االتصال على الهواتف : 25384596 ، 25384843 

موعد املراجعة
إلىمنالفئة

األولى، الثانية، 
2014/4/272014/5/1والشرگات املتخصصة

2014/5/42014/5/8الثالثة، الرابعة

صدر مرسوم رقم 103 لسنة 2014 
بتجديد تعيني رئيس مجلس اإلدارة 

واملدير العام لوكالة األنباء الكويتية جاء 
فيه:

مادة أولى: يجدد تعيني مبارك الدعيج 
اإلبراهيم الصباح رئيس مجلس إدارة 
وكالة األنباء الكويتية واملدير العام لها 

بالدرجة املمتازة ملدة أربع سنوات اعتبارا 
من 2014/8/18.

مادة ثانية: على وزير اإلعالم تنفيذ هذا 
املرسوم وينشر في اجلريدة الرسمية.
كما صدر مرسوم رقم 104 لسنة 2014 

بتجديد تعيني وكيل وزارة مساعد بوزارة 
األشغال العامة جاء فيه:

مادة أولى: يجدد تعيني محمد عبداهلل 
احمد علي بن نخي بدرجة وكيل وزارة 
مساعد بوزارة األشغال العامة ملدة أربع 

سنوات اعتبارا من 2014/4/26.

وصدر مرسوم رقم 105 لسنة 2014 
بتجديد تعيني وكيل وزارة مساعد بوزارة 

الصحة جاء فيه:
مادة أولى: يجدد تعيني د.وليد خالد 

صالح الفالح بدرجة وكيل وزارة مساعد 
بوزارة الصحة ملدة أربع سنوات اعتبارا 

من 2014/4/22.
مادة ثانية: على وزير الصحة تنفيذ هذا 

املرسوم وينشر في اجلريدة الرسمية.

جتديد تعيني الدعيج وبن نخي والفالح


