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د.عل���ي العمير فيما يخص 
الت���ي قدمها له  الش���كوى 
بخص���وص إع���ادة ترميم 
وصيانة طرق منطقة الدعية 
التلف  والتي أصاب اغلبها 

والتهالك.
ف���ي  العوض���ي  وق���ال 
تصريح صحافي انه سبق 
ان تقدم بشكوى نيابة عن 
أهل منطقة الدعية للنظر في 
حال طرق املنطقة التي كانت 
قد امت���أت باحلفر، اال انه 
تفاجأ بحضور وزير االشغال 
بشخصه الكرمي بصحبة كل 
من الوكيل املساعد لشؤون 
هندس���ة الصيانة م. محمد 
بن نخ���ي وم.حبيب العلي 
مدي���ر إدارة صيانة منطقة 
العاصم���ة ورئيس جمعية 
التعاوني���ة علي  الدعي���ة 
الش���يخ وحامد  إبراهي���م 
العوضي أمني س���ر جمعية 
التعاونية للوقوف  الدعية 

شركة نفط اخلليج بتنفيذ 
احلك���م القضائ���ي الصادر 
لصال���ح املوظفني العاملني 
في املنصات البحرية بدائرة 
اإلنتاج البحري في عمليات 
اخلفجي املشتركة، مؤكدا عدم 
وجود أي مبرر يحول دون 
القضائية  تنفيذ األح���كام 
الصادرة باسم صاحب السمو 

األمير.
الطريجي في  وأض���اف 
تصريح صحافي أن هؤالء 
ف���ي  املوظف���ني يعمل���ون 
البحرية باملنطقة  املنصات 
البحرية احملايدة بنظام عمل 
املناوبات، وبواقع ستة أيام 
أيام راحة أي  عمل وأربعة 
ما يعادل ثمانية عشر يوم 
عمل، وقد حصلوا على حكم 
قضائي يعطيهم احلق في 
احلصول على »بدل طريق«، 
إال أن الش���ركة تعاملت مع 
احلك���م بغير ما ج���اء في 
منطوقه، وبأساليب يراها 
املوظفون املعنيون غريبة 

العوضي يشيد باالستجابة السريعة 
لوزير األشغال للوقوف على شكوى أهالي »الدعية«

الطريجي لوزير املالية: أنصف 
موظفي املنصات البحرية

على حال���ة الطرق في يوم 
اجلمعة يوم العطلة، وهذا إن 
دل فإمنا يعكس مدى جدية 
واهتمامه الوزير مبش���اكل 
الطرق والنظ���ر بعناية ملا 
يقدم من ش���كاوى من قبل 
املواطن���ني. مؤك���دا أن هذا 
التصرف ليس بغريب على 
د.علي العمير الذي يفتح بابه 
للمواطنني، كما انه ما ان يحل 
في منصب حتى ويترك فيه 
بصمة حس���نة يذكره فيها 

الناس بكل خير.
واختتم العوضي تصريحه 
بأن موق���ف د.علي العمير 
هو موقف محترم يجب أن 
يحتذى جميع املسؤولني في 
الدولة ويؤكد على ضرورة 
ترك املسؤول مكتبه والنزول 
الى الشارع واالستماع الى 
طلبات املواطنني وشكواهم 
حتى تصب���ح الكويت التي 

نتمناها.

وغير مبررة.
وأوض���ح الطريجي أنه 
وحسب ما بلغني من املوظفني 
فإن الش���ركة قامت بصرف 
مبلغ رمزي لهم على أساس 
ثالث رحالت ش���هرية فقط 
بدال من احتساب البدل على 
الفعلية،  العمل  أيام  أساس 
وباستخدام وسيلة نقل هي 
الطائرة بدال من الوس���يلة 
الفعلي���ة وه���ي الق���وارب 
املخصص���ة لنقل املوظفني 
من امليناء إلى حقل اخلفجي 
البحري، باإلضافة إلى العمل 

عليها في احلقل البحري.
املوظف���ني  أن  وأك���د 
املتضررين يري���دون رفع 
الظلم الذي وقع عليهم، وهم 
التطبيق  ال يريدون سوى 
الصحيح ملا جاء في منطوق 
النفاذ والذي  احلكم واجب 
مينحهم حق احلصول على 
بدل طريق لكامل أيام العمل 
الفعلية أس���وة بإخوانهم 

العاملني في الشركة.

أشاد النائب كامل العوضي 
التي  باالستجابة السريعة 
تلقاها من وزير االش���غال 

النائ���ب د.عبداهلل  دعا 
الطريجي نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير املالية ووزير 
النفط بالوكالة أنس الصالح 
إلى التدخ���ل من أجل إلزام 

كامل العوضي

د.عبداهلل الطريجي

اجليران للسفير اإليراني: أين دفاعكم عن قضايا األمة؟

احلريجي: محاوالت مشبوهة لتصوير زيارة 
الوفد البرملاني جلزر القمر على أنها لتسويق تهجير البدون

2016م. وخالل فترة حكمه أين 
خطاباته الدولية في احملافل 
الدولية؟ وبعد وفاته ماذا كان 
خطاب اخلارجية اإليرانية على 
مدى ثالثني سنة؟ ولعل سعادة 
الس����فير دور إيران في دعم 
ثورات الربيع العربي وخاصة 
موقفها من مصر االخير دليل 
واضح على عكس ما تقولون 

في خطابكم! 
والدليل األوضح هو هذه 
النتائج الكارثية التي توصلت 
إليها البالد التي ثارت فيها فنت 
العربي، حيث دمرت  الربيع 
فيها جميع اجليوش العربية 
ولم يبق غير جيش إسرائيل، 
وال زال����ت اجل����روح تنزف، 
الدخ����ان تتصاعد  وأعم����دة 
في العراق وسورية واليمن 
النازحني  وليبيا، ومالي����ني 
ايدي  واملهجري����ن تتقاذفهم 

السياسيني األوروبيني!
وأين جهودكم إلغاثتهم؟ 
في مؤمترات املنح؟ ومؤمترات 

مكافحة اإلرهاب؟
2- كم����ا ذكرمت س����عادة 
السفير في خطابكم أن القدس 
تعتبر أولى القبلتني ومنتهى 
اإلسراء ومنطلق املعراج؟ وأنا 
أطلب من سعادتكم إثبات هذه 

»املقيمني بصورة غير قانونية« 
الذي مت إطالقه على البدون 
جاء من رحم مش����هد ينبئ 
عن خلل في النظرة إلى هذا 
امللف برمته، ذلك اخللل الذي 
أوصلنا إل����ى الوضع الراهن 
الذي يصبح فيه احلديث عن 
تهجير البدون أمرا مستساغا 

لدى البعض لأسف.
وبني احلريجي أن احلديث 
عن إظهار بعض مدعي البدون 
لثبوتيات انتماءاتهم األصلية 
لبالد أخرى ال تعني التسليم 
بإثخان جراح املستحقني منهم 
للجنس����ية والذين اختلطت 
الوطن  دماؤهم بت����راب هذا 
وغيره����م من املس����تحقني 
للجنسية رافضا التوسع في 
القيود األمنية  قضية وضع 
والتي تقف حجر عثرة أمام 

منح هؤالء حقوقهم.
وق����ال »ان����ه ال يعقل أن 
اجلهات املختصة لم تتوصل 
إلى املس����تحقني للجنس����ية 
حتى اآلن رغم تشكيل اللجنة 
املركزية للبدون منذ العام 1991 
ثم تش����كيل اجلهاز املركزي 
أنه����ى أعماله  الذي  للبدون 
أخيرا«، متسائال »أما آن أوان 

رفع املعاناة عن البدون؟«.
وأض����اف احلريجي »ال 
يخفى على أح����د أن البدون 

العقيدة في املسجد األقصى 
عندك����م م����ن خ����الل كتبكم 
العقيدة؟ حيث  املعتمدة في 
استفاضت النقول عن األئمة 
م����ن آل البيت بأن املس����جد 
األقصى ليس في األرض وإمنا 
هو في السماء ! وهذا تفسير 
سورة اإلسراء املعتمد لديكم!  
كما ان مسجد الكوفة أفضل 
من املسجد األقصى؟ واحلج 
إلى مسجد الكوفة أفضل من 
إلى بيت اهلل احلرام؟  احلج 

سعادة السفير
3- ذكرمت أن اخلميني »بنى 
حياته الشخصية واالجتماعية 
والعلمية على دعامتني وهما:- 

1- التوحيد.
2- توحيد الكلمة.

وهنا أوجه هذا السؤال إلى 
سعادتكم: ما تعريف التوحيد 
عند اخلميني؟ وما تفس����ير 
ش����هادة )ال إله إال اهلل محمد 
رس����ول اهلل( وما شروطها؟ 
ونواقضها؟ وما أقسامه؟ وما 
الشرك؟ وما أنواعه؟ وخاصة 
الش����افعي واإلمام  أن اإلمام 
احمد واإلم����ام مالك واإلمام 
أبي حنيف����ة، وغيرهم كثير 
من األئمة األعالم كاالوزاعي 
والث����وري وغيرهم من أهل 

مينعون من العمل في الدوائر 
إال م����ن بعض  احلكومي����ة 
االس����تثناءات، وال يتلقون 
حقه����م الكامل م����ن العالج 
احلكومي، ويرتهن تعليمهم 
في املدارس احلكومية كذلك 
باالستثناءات، ويضيق عليهم 
في احلصول على إجازة قيادة 
الس����يارة وجوازات السفر، 
وغير ذلك م����ن األمور التي 
تنال من حقوقهم اإلنسانية 
واالجتماعية بشكل ال يليق«. 
وتابع: اجلميع يعلم معاناة 
البدون التي لم حتل منذ امد 
واملماطلة بتجنيسهم التي ال 
يوجد م����ا يبررها خاصة ان 
جميع املعلومات متوافرة لدى 
اجلهات احلكومية، الفتا الى 
ان اطالة امد حل قضيتهم في 
بلد االنسانية وهضم حقوقهم 
االنسانية واالجتماعية، أمر 
ال ميكن تص����وره أو قبوله، 
البدون جزء  أن  وشدد على 
من النسيج االجتماعي للدولة 
وأي حلول ترمي لها اجلهات 
املعنية تتناسى هذه احلقيقة 
فلن تكون في صالح البالد، 
فضال عن كونها لن تنصف 
أبناء هذه الفئ����ة، مؤكدا ان 
نواب مجلس األمة لن يقبلوا 
التالعب مبصائر إخواننا من 

البدون حتت أي مبرر.

واإلسالمية وحرص على أن 
يكون القدس هي الدم النابض 
في أفئدة املسلمني.... واعتبرمت 
القدس أولى القبلتني ومنتهى 

اإلسراء ومنطلق املعراج؟«
وسؤالي سعادة السفير:

أي����ن دف����اع اخلمين����ي 
ع����ن قضايا األم����ة العربية 
واإلسالمية؟ وها هي مؤلفاته 
بني أيديكم وه����ا هي خطبه 
في الصلوات أين دفاعه عن 
املسلمني؟ وما هو دوره في 
جلان املصاحلة واملشاورات 
واللقاءات التي تعقد في العالم 
اإلسالمي؟ مرورا باحلروب 
الطاحنة التي نشبت في العالم 
العربي واإلسالمي منذ 1979إلى 

أبعاد امللف على الصعيدين 
اإلنساني واالجتماعي لن يكون 

مقبوال بحال من األحوال.
وذكر أن احملاوالت النيابية 
الت����ي متخضت ع����ن قانون 
جتني����س األربعة آالف يأتي 
امتداد حملاوالت حثيثة لدفع 
احلكومة نحو حلحلة القضية 
منذ ص����دور قانون ال� 2000 
للم����رة األولى م����ن مجلس 
األمة في الع����ام 2001، إال أن 
املسؤولية األساس تقع على 
عاتق احلكومة سواء في حسن 
تطبيق ه����ذا القانون أو من 
حيث جتنيس املستحقني من 
غير حاجة إلى صدور قانون، 
إذ ان أداء احلق����وق ال يعلق 

على القوانني.
وشدد احلريجي على أن 
التعاطي املتباطئ على مدى 
سنوات مرت مع املشكلة أسهم 
في الوصول للمشهد املعقد 
الذي نح����ن عليه اآلن، وكان 
املفترض أن يتم حسم األمر 
مع نهاية أعمال اجلهاز املركزي 
الذي رفع تقريره النهائي إلى 
اجلهات املعنية متضمنا كشفا 
يح����وي آالفا من مس����تحقي 
التجنيس لم تخُط احلكومة 
خطوات حقيقية نحو تنفيذه 

حتى اآلن.
وأوض����ح أن مصطل����ح 

وجه النائب د.عبدالرحمن 
اللجن����ة  اجلي����ران عض����و 
التش����ريعية والقانونية ردا 
التي  السفارة اإليرانية  على 
أحيت ذكرى اخلميني ال� 27 
ج����اء عنوانها »رس����الة إلى 
الس����فير اإليران����ي الدكتور 
علي رض����ا عنايتي«. وجاء 

نص الرسالة كالتالي:
س����عادة السفير الدكتور 
عنايتي السالم عليكم ورحمة 
اهلل وبركاته نهنئكم بقدوم 
شهر رمضان املبارك ونسأل 
اهلل أن يعي����ده علينا وعلى 
األم����ة العربية واإلس����المية 

باليمن واخلير والبركات.
وأن يجمع كلمة املسلمني 
ويوح����د صفوفه����م ويدحر 

عدوهم إنه سميع مجيب.
سعادة السفير خطابكم 
األخي����ر في حفل الس����فارة 
اإليرانية اس����توقفتني فيه 
بعض احملط����ات التي أثارت 
لدى بعض األسئلة التي أرجو 
من سعادتكم بوصفكم دكتورا 
وأكادمييا اإلجابة عنها للفائدة 

العامة.
1- ذك����رمت »إن اإلم����ام 
اخلمين����ي دافع بكل إخالص 
ع����ن قضايا األم����ة العربية 

النائ����ب س����عود  ح����ّذر 
احلريجي احلكومة من القيام 
بأي خطوة من شأنها ترحيل 
البدون إلى أي بلد السيما دولة 
جزر القمر، معتبرا أن كل ما 
يدور في هذا الشأن من أقاويل 
وأحاديث تخ����رج عن األطر 
اإلنسانية واالجتماعية التي 
تغلف هذا امللف وتربط مصائر 
أبناء هذه الفئة بهذه األرض 

الطيبة لبالدنا الكويت.
وجدد احلريجي استنكاره 
ملواصلة أطراف مش����بوهة 
الوفد  مح����اوالت تصوي����ر 
البرملاني الذي زار جزر القمر 
في وقت س����ابق ف����ي زيارة 
بروتوكولي����ة على أنه ذهب 
لتسويق تهجير البدون إليها، 
البعض  معتبرا أن استمراء 
لهذا احلديث رغ����م تأكيدنا 
مرات وم����رات أن املجلس ال 
يقبل وال ميلك طرح مثل هذه 
األمور يكشف األهداف املخفية 
خلف ترويج هذه الشائعات 

بأسلوب ممنهج.
وأوضح أن هناك إجماعا 
على أن تفاق����م أزمة البدون 
يعود في األساس إلى إخفاقات 
احلكوم����ات املتعاقب����ة في 
معاجلة هذا امللف بشكل جذري 
وأن حتميل البدون تركة تلك 
اإلخفاقات عبر حلول تتغافل 

د. عبدالرحمن اجليران

سعود احلريجي

من خالل تنفيذ احلكم القضائي الصادر بحقهم

تتعلق بإعادة ترميم وصيانة طرق املنطقة

كل ما يدور في 
هذا الشأن من 

أقاويل وأحاديث 
يخرج عن 

األطر اإلنسانية 
واالجتماعية

فيصل الكندري

الكندري: ضرورة تطبيق أحكام القضاء كافة
النائ����ب فيص����ل  ش����دد 
الكندري على ضرورة تطبيق 
أحكام القضاء كافة وتصحيح 
التي تصدر بشأنها  األخطاء 
إلى  أحكام قضائية.. مشيرا 
أن احلكم القضائي بشأن إلغاء 
قرار هيئة ذوي اإلعاقة بعدم 
الواحدة  العني  إعاقة  اعتبار 
ضمن فئة املعاقني أصبح الغيا 

بحكم احملكمة.
وقال الكندري في تصريح 
صحافي إن حكم االستئناف 
ف����ي قضية لصالح  الصادر 
أحد األفراد من ذوي اإلعاقة 
يعتبر دليال قاطعا بأحقيتهم 
بالتس����جيل في هيئة ذوي 
إعاقتهم من  اإلعاقة واعتبار 

الدرجة املتوسطة وليس كما 
اتخذته الهيئة بعدم إعطائهم 

شهادات لإلعاقة وجتديدها.
وبني الكندري إن التناقض 
ال����ذي مرت ب����ه الهيئة عبر 
مرحلتني األولى إعطاء أصحاب 
إعاقة العني الواحدة شهادات 
صحية تثب����ت إعاقتهم عبر 
جلان طبية متخصصة في عام 
2008 ومن ثم قامت بسحبها 
وعدم جتديدها بقرار ارجتالي 
في العام 2011 مما اعتبر بعده 
ان معاملة أصحاب إعاقة العني 
الواح����دة معامل����ة األصحاء 
جسمانيا رغم كون حالتهم 

لها احتياجات خاصة.
وطال����ب الكندري وزيرة 

الش����ؤون والتخطي����ط هند 
الصبي����ح بالعمل على وجه 
القرارات  السرعة بتصحيح 
السابقة بشأن سحب شهادات 
الواح����دة مع  العني  إعاق����ة 
ضرورة التعاون مع الزمالء 
في مجلس األمة لالنتهاء من 
إدراج إعاق����ة العني الواحدة 
ضمن قانون حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة.
وأشار الكندري إلى أن كل 
األفراد من ذوي االحتياجات 
اخلاصة في الدولة وقبل أن 
تنص القوانني والقرارات على 
ضرورة احترام أولويتهم في 
تقدمي الدعم الكامل لهم في شتى 
املبدأ اإلنساني  املجاالت فإن 

منها قضية لصالح أحد االفراد من ذوي اإلعاقة

الذي جبل عليه أهل الكويت 
كافة هي الوقوف إلى جانبهم 
ومس����اندتهم ومس����اعدتهم 
الجتياز الصعوبات واملعوقات 
التي تواجه حياتهم اليومية 
من رعاية صحية او تسهيالت 
او أمور معيش����ية  وظيفية 

وحياتية.
الكن����دري تأكيده  وجدد 
الوقوف بجان����ب حق ذوي 
االحتياج����ات اخلاص����ة في 
كل فئاتهم ومس����اعدتهم في 
احلصول على حقوقهم عبر 
التشريعات والقوانني املتاحة 
في الدولة واملساهمة في اصدار 
تشريعات جديدة تتناسب مع 

ظروف احلياة املتغيرة.

الغامن يهنئ نظيره 
في مملكة السويد بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقية تهنئة إلى رئيس 
البرملان في مملكة السويد أوربان أهلني، وذلك مبناسبة العيد 

مرزوق الغامنالوطني لبلده.

اخلرينج لزيادة عدد املقبولني وخطة االبتعاث
كبيرة بفضل رعاية وعناية 
صاحب السمو االمير وسمو 
ولي عهده االمني وبفضل رعاية 
واهتمام السلطتني التشريعية 

والتنفيذية.
الوزير  وطالب اخلرينج 
د.العيسى باستيعاب خريجي 
الثانوي����ة العامة في جامعة 
الكوي����ت وهيئ����ة التعلي����م 
التطبيقي وزيادة عدد املقبولني 
وزيادة خطة االبتعاث للعام 
اجلامع����ي 2017/2016 ومنح 
فرصة اكبر للطلبة في االبتعاث 
بالداخل واخلارج، فهم ثروة 
الكوي����ت احلقيقية ولتفادي 
حدوث اي ازم����ة في القبول 
العام اجلامعي املقبل. ومتنى 
على وزير التربية إصدار قرار 
انساني بزيادة عدد املقبولني 
باجلامعة من أبناء فئة البدون 

املتفوقني من خريجي الثانوية 
بالكلي����ات اجلامعية  العامة 
والتطبيقية، الفتا الى ان ابناء 
تلك الفئة هم جزء من املجتمع 
الكويتي ولتخفيف املعاناة عن 
كاهل اسرهم تقديرا ملا قدمه 
آباؤهم وأجدادهم من خدمات 
للكويت والدفاع عن أرضها 
واملشاركة في حتريرها من 
الغزو الغاشم واملشاركة في 
العربية حتت علم  احلروب 
الكويت. وتوج����ه اخلرينج 
الى اهلل ع����ز وجل ان يوفق 
جمي����ع الطلب����ة والطالبات 
على ارض الكوي����ت لكل ما 
فيه اخلي����ر وان يوفقهم في 
دراستهم املستقبلية وان ينفع 
به����م الكويت في ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو االمير 

وسمو ولي عهده االمني.

التقدم والتوفيق  لهم بدوام 
والسداد في املرحلة اجلامعية 
وفي حياتهم العلمية والعملية 

وخدمة بلدهم ودينهم.
وتوجه اخلرينج بالشكر 
ال����ى وزير التربي����ة ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
والى وكيل وزارة التربية والى 
جميع القياديني بالوزارة والى 
الهيئة التدريس����ية مبدارس 
الكويت احلكومية واألهلية 
الدراس����ي  الع����ام  لنج����اح 
الفائ����ت واالهتمام باالرتقاء 
التعليم ورعاية  مبس����توى 
الطلب����ة والطالب����ات حتى 
تخرجوا بنجاح وانتقلوا من 
املرحلة الثانوية الى املرحلة 

اجلامعية.
ولفت الى ان التعليم في 
الكويت شهد نقلة حضارية 

بارك نائب رئيس مجلس 
األمة مبارك اخلرينج جلميع 
الطلب����ة والطالبات تفوقهم 
وجناحهم في الثانوية العامة 
وانتقالهم الى مرحلة جديدة 
من رحلتهم التعليمية، متمنيا 
عل����ى وزارة التعليم العالي 
املقبولني بكليات  زيادة عدد 
جامعة الكويت وهيئة التعليم 
التطبيقي الستيعاب خريجي 
الثانوية العامة وزيادة عدد 
املقبولني باجلامعة من أبناء 
البدون املتفوقني من خريجي 
الثانوية العامة فهم جزء من 

املجتمع الكويتي.
وقال اخلرينج في تصريح 
الطلب����ة  صحاف����ي: نهن����ئ 
والطالبات الناجحني في مرحلة 
الثانوية العامة ونبارك الولياء 
أمورهم وأسرهم، مع متنياتنا 

مبارك اخلرينج

الس����نة عرفوا لنا التوحيد، 
وأقسامه والشرك ومظاهره.

وما موقف اخلميني ممن 
يدعو إلى هذا التوحيد ويحارب 
الش����رك؟ أرج����و أن تثبتوا 
ذلك من خالل حياة اخلميني 
العلمية، ومؤلفاته املطبوعة، 
وخاصة أن إمام جامع القدس 
الش����ريف الشيخ د.مرتضى 
ف����رج نبه إلى »ضرورة عدم 
اخت����زال ش����خصية اإلمام 
اخلميني بالسياسة فهو كان 
عاملا وعارفا وفقيها وشاعرا 
وفيلس����وفا، وكان يعمل مبا 
يق����ول ويلت����زم مب����ا يعد« 
والسؤال األخير الذي أرجو من 
سعادتكم اإلجابة عنه ما دور 
اخلميني ومن جاء بعده في 
توحيد كلمة املسلمني؟ ونحن 
نتابع مفاوضات احلوثيني، 
ودور حزب اهلل في سورية 
ولبن����ان، واخلاليا اإلرهابية 
في البحرين والكويت ومصر 
وتركي����ا وليبي����ا والعراق؟ 
وغيرها من بالد املس����لمني، 
وأين خطابكم اإلعالمي املوافق 
للتحرك على األرض؟ أرجو أن 
أجد اإلجابة عن هذه التساؤالت 
التي ميكن أن تساهم في تفهم 

كل طرف للطرف اآلخر.

جمعـــيــــة املنقـــف التعـــاونــيـــة
إعــــــالن تشگيل مجلس اإلدارة

جمل�س الإدارة

ال�سادة  جميع  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�سكر  بخال�س  ي��ت��ق��دم  اجلمعية  اإدارة  وجم��ل�����س 

العلي القدير  اأولوها له.. راجني اهلل  التي  الكبرية  الثقة  الكرام على  امل�ساهمني 

اأن يكون املجل�س عند ح�سن الظن به ويقوم بالعمل على بذل املزيد من اجلهد 

والإخال�س نحو التقدم والرقي للجمعية ولأهايل املنطقة الكرام.

واهلل ويل التوفيق

رئيس مجلس اإلدارة              )بالتـزكـــيـة(السيد/ فـهـد سـعـد الســبــوق العجـمـي1

نائب رئيس مجلس اإلدارة       )بالتـزكـــيـة(السيد/ محمـد سعــد مفــرح الزمـانــان2

أمني الصندوق                       )بالتـزكـــيـة(السيد/ حـزام سـعــد محـمــد السبيــعي3

أمني الســـــــــــــــر                       )بالتـزكـــيـة(السيد/ عبدالرحمن سعود فالح الهمـالن4

رئيس جلنة املشتريات             )بالتـزكـــيـة(السيد/ منير صالـح مسـاعـد العتيــبـي5

رئيس اللجنة املالية واإلدارية  )بالتصويت(السيد/ فهد مبارك مطلق حرقان العازمي6

رئيس اللجنة االجتماعية       )بالتصويت(السيد/ ســالـــم الهــبـــي زيـــد العــازمـــي7

                                            )عضــــــــــــــوًا(السيد/ راشد محمد طـرمي السمحــان8

                                            )عضــــــــــــــوًا(السيد/ صــباح خـــالــد زغـيــر الشمــري9

مت بعون اهلل وتوفيقه ت�سكيل جمل�س الإدارة جلمعية املنقف التعاونية اعتبارًا من 

يوم 2016/5/24م على النحو التايل:


