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ضمن الدفعة التاسعة من طالبي السكن باملنطقة وتوزيع بطاقات القرعة عليهم غداً الثالثاء

أسماء 372 مواطناً خصصت لهم قسائم في غرب عبداهلل املبارك

مشعل عايض قبالن الرشيدي   ٭
 ٭ محمد جاسم عوض حسني 
 ٭ محمد باتل شلوان العجمي 

 ٭ سليمان علي حسن بوناشي 
 ٭ محمد عبدالرحمن محمد عبداهلل 
 ٭ باني عبدالهادي سعيد العازمي 

عبداحملس���ن  محم���د  عب���داهلل   ٭ 
العتيبي 

 ٭ محمد سالم سالم العجمي 
 ٭ محمد عبداحملسن خليفة العبيد 

 ٭ محمد عويد مبارك العجاجي 
 ٭ فواز مبارك زيد القريان 

 ٭ عبدالعزيز سعود باجي العنزي 
 ٭ سامي عواد عيد العازمي 

 ٭ سالم غياض عبيد الدملاني 
 ٭ مسعود حشان قبالن العجمي 
 ٭ جزاع فهيد غمالس اخلرينج 

 ٭ ناصر حسني محسن العجمي 
 ٭ سعود سعد سعود العازمي 
 ٭ محمد ناصر محمد احلربي 
 ٭ عبداهلل صالح عبدالهادي 

 ٭ فالح سعد طينان الهاجري 
 ٭ عبدالعزيز عبداهلل حمد السهيل 

 ٭ محمد فالح فالح العازمي 
 ٭ خالد مصطفى محمد الكندري

 ٭ خالد محمد كميخ العزمي 
 ٭ فهد فيصل فهد املنصور 

 ٭ مشعل عبداهلل مجبل العازمي 
 ٭ فهد سعد زنيفر العازمي 

 ٭ جابر عبداهلل مجبل العازمي 
 ٭ بدر فهد محمد فهد 

 ٭ حامد رشيد عبدالرحمن البسام
 ٭ عبداهلل فالح رجعان العازمي 

 ٭ محمد فالح سيف العازمي 
 ٭ مرضي راشد هميجان العازمي 

 ٭ خلف ملفي محمد العجمي 
 ٭ عايد مضحي دخنان فالح الغريبه

 ٭ منص���ور عبداحملس���ن عب���داهلل 
العجمي 

 ٭ حمود صبحي علي العازمي 
 ٭ سالم محمد حسني اجلعيديه 

 ٭ مبارك الفي نافل العازمي 
 ٭ ارشيد علي موسى الرشيدي 

 ٭ حمود مبرك غنيم احليص 
 ٭ ظاهر فهد صليهم الهاجري 

 ٭ فهد صالح سعد املطيري 
 ٭ عبداهلل سالم جمعان سعد 

 ٭ سليم محمد سليم نهار اخلالدي 
 ٭ سعد رشيد سعد الرشيدي 

 ٭ مناع فهيد علي العجمي 
 ٭ خالد سعود عبداهلل املطيري 
 ٭ عبداهلل حسني ناصر العجمي 
 ٭ بدر فهاد دغيم حمد العدواني 

 ٭ علي عبيد سعد الغربه 
 ٭ عبدالعزي���ز احم���د حس���ني علي 

غضنفر

 ٭ ابراهيم مجيد عباس الكوت 
 ٭ مشعل عبداهلل غازي الصليلي 
 ٭ مبارك عايض مرزوق البنيان 

 ٭ عبدالعزيز ناصر صنت املطيري 
 ٭ محمد عبداهلل حماد العجمي 

 ٭ محمد فهيد حسني العجمي 
 ٭ مبارك عبداهلل مبارك الرشيدي 

 ٭ عبدالرضا حس���ني عبداهلل حسن 
اشكناني

 ٭ سلطان عبكل معيجل العبكل 
 ٭ عمر عايد صليهم الهاجري 

 ٭ عبداهلل منور ضاحي املطيري 
 ٭ علي عيسي قاسم حسني 

 ٭ زويد راشد زويد املطيري 
 ٭ فيصل نصار صنهات العازمي 
 ٭ عبداهلل مطلق مسلم السبيعي
 ٭ محمد مضحي دخنان الغريبه 

 ٭ خالد علي حاجي سبزالي 
 ٭ فهد فهيد سعد العجمي 

 ٭ احمد فالح سيف ابوردن العازمي
 ٭ خالد شحاذه نزال الظفيري 
 ٭ فهد عبداهلل مجبل العازمي 
 ٭ عادل مطلق نهار املطيري 

 ٭ مبارك مقعد قعيد العتيبي 
 ٭ محمد شافي مبارك العجمي 

 ٭ محمد مجبل مزرم الدواي 
 ٭ ناصر مزيد مسند دهيس املطيري 

 ٭ عبداهلل سعود براك العازمي
 ٭ فيصل عبداهلل مجبل العازمي 

 ٭ علي الفي عيد الظفيري 
 ٭ احمد يوسف احمد الكندري 
 ٭ حسني حسن فرهود العجمي

 ٭ طارق عبدالعزيز احمد النصار 
 ٭ محمد جنيب حسن علي 

 ٭ عجيل عبداهلل بليدان املطيري 
 ٭ سمير محمد احمد الهجرس 

 ٭ طامي محمد حمد العجمي 
 ٭ احمد محمد حماد العازمي 

 ٭ عبدالعزيز محم���د عبداهلل محمد 
العبيدان 

 ٭ مبارك خلف حمد الغريب 
 ٭ نواف فهد علي اجلبري 

 ٭ زايد ناصر فالح الهاجري 
 ٭ خلف حامد خلف الشمري 

 ٭ مبارك مهدي فالح الرشيدي 
 ٭ محمد علي منصور الصراف 

 ٭ نايف مبارك علي العازمي 
 ٭ فيصل مفلح مجبل العازمي 

 ٭ مرشد فالح سالم الوسمي 
 ٭ عبدالرحم���ن محم���د عبدالرحمن 

اخلميس 
 ٭ مفرح سعود غنيم العنزي 

 ٭ محمد مصطفى يوسف الكندري 
 ٭ خال���د عب���داهلل ناصر س���ليمان 

املشيطي 
 ٭ حمود مزعل حمود مرهج الشمري

 ٭ يوسف يعقوب يوسف الربيع 
 ٭ ابراهيم مانع محمد اخلالدي 

 ٭ فهد محمد عامر العجمي 
 ٭ عبيد محمد عبداهلل العصيمي 

 ٭ عوض سعد عوض الرميح 
 ٭ محمد سالم جمعان سعد 
 ٭ علي شريان محمد املري 

 ٭ انور محمد حامد العازمي 
 ٭ سليمان علي عبداهلل الرفيع 

 ٭ خالد عبدالعزيز ابراهيم الغنامي 
 ٭ نافل مجول عبدالهادي العجمي 

 ٭ خليف���ه س���لمان خليفة ش���اهني 
الشاهني

 ٭ جمعان علي ناصر فهد جريس
 ٭ حمد عبدالرضا عبداهلل االمير 

 ٭ خالد هذال نصار الشمري 
 ٭ يوسف حمود مرزوق هداب 

 ٭ وادي مانع محمد اخلالدي 
 ٭ نايف ليل نهار املتلقم 

 ٭ بدر صالح ربيع النومس 
 ٭ محمد حمد حامد العازمي 

 ٭ فالح مبارك سعود العجمي 
 ٭ ابداح ناصر ابراهيم ارشيد 

 ٭ عيد فهيد فالح العازمي 
 ٭ ظافر محمد راشد الرقيب 

 ٭ سعد حمد مبارك الهيم 
 ٭ مس���اعد خميس كليب مش���يعيب 

العازمي
 ٭ علي محمد علي حسن 

 ٭ محم���د صال���ح س���بيل حس���ني 
العازمي

 ٭ مناحي ناصر مناحي العتيبي 
 ٭ نبيل عبيد محمد العازمي 

 ٭ عدنان سالم مرزوق الدواس 
 ٭ صالح داود سليمان احمد 

 ٭ طارق شهاب حميد املطيري 
 ٭ خالد غزاي مهنا العتيبي 
 ٭ بدر فيحان براك العازمي 

 ٭ مشعل مرزوق فالح العازمي 
 ٭ شاكر يحي عيسي العتال 

 ٭ جمال مناحي فالح العتيبي 
 ٭ مشاري عوض مبارك الهبيده 

 ٭ فايز عيد مبارك العازمي 
 ٭ محمود محمد فالح ثالب الهاجري

 ٭ احمد عبداهلل حسني محمد 
 ٭ نايف سعد مطلق احلضيري 
 ٭ فيصل سعد محمد احلريص 

 ٭ عادل جمعان معيكل العازمي 
 ٭ محمد نايف حامد البغيلي

 ٭ فيصل احمد عبداهلل علي اخلضر
 ٭ بدر ناصر صنت املطيري 

 ٭ محمد سالم فرحان الظفيري 
 ٭ ماجد ثالب ماجد احلربي 

 ٭ علي ابراهيم عيسي الراشد 
 ٭ عادل شنيان عبدالرحمن العتيبي 

 ٭ احمد جاسم سليمان العنزي 

 ٭ طالل عوض زامل املصنت 
 ٭ يوسف عبداهلل مبارك العازمي

 ٭ محمد خالد عايض العازمي
 ٭ احمد مناحي علي الفزير 

 ٭ عبدالعزيز سعود حبيب بن جامع
 ٭ يحي علي بحر البحر 

 ٭ عبداهلل مبارك عواد العازمي 
 ٭ احمد مشعل جاسي العازمي 

 ٭ فارس عبيد مسند ركاد 
 ٭ فالح عبداهلل عيد العازمي 

 ٭ مبارك فالح مبارك العازمي 
 ٭ انور غامن علي البناو 

 ٭ طالل الفي عواد العازمي 
 ٭ عبداهلل مطلق صياح العتيبي 

 ٭ فيصل عطية عبيد نهار الشمري
 ٭ محمد مبارك ملفي سعود العازمي

 ٭ ماجد سعود عامر احلشان 
 ٭ مفرح عبيد عبداهلل الرشيدي 

 ٭ عبداهلل يوسف عبداهلل العبداهلل 
 ٭ انور عداس صقر العازمي 

 ٭ بدر حمد دواس العنزي 
 ٭ راجح سعد راجح البوص 
 ٭ بدر راشد مرزوق العازمي 

 ٭ عبداهلل ابراهيم محمد الربيعه 
 ٭ حسني محمد غريب حسن 

 ٭ الشيخ حمد حمود حمد الصباح
 ٭ ياسر مجبل حمد العازمي 

 ٭ علي عبدالسالم علي االستاذ 
 ٭ بدر جابر علي هادي املري

 ٭ يوسف محمد عبداهلل الغضوري 
 ٭ مساعد محمد سالم العازمي 

 ٭ علي فهد علي اجلبري 
 ٭ وليد احمد علي القبندي 

 ٭ سلطان خلف محمد املطيري 
 ٭ بدر مهدي صالح احلمد 

 ٭ فيصل مرزوق محمد القريشي 
 ٭ سعد علي قطيمان السبيعي 

 ٭ عادل فالح محمد العازمي 
 ٭ سعد حمد سعد علي املري

 ٭ فايز مرزوق مضحي الغريب 
 ٭ خالد حمد مرزوق هداب 

 ٭ محمد جاسم محمد شموه 
 ٭ صالح خالد سالم فهد 

 ٭ عبدالعزيز حمد عبدالعزيز عبداهلل 
الشيحه

 ٭ منص���ور ف���رج حم���ود اللمي���ع 
العازمي 

 ٭ جابر محمد مبارك املطيري 
 ٭ خالد حنيف ضاوي العتيبي 

 ٭ خالد محمد يوسف فالح الشالل 
 ٭ احمد سعد مجبل العازمي 

 ٭ ناصر حيدر عباس الصفار 
 ٭ صالح خلف عواد الفضلي

 ٭ عبدالعزيز سعود روباح العازمي 
 ٭ ناصر رسام مشاري الهاجري 

 ٭ سعود عبدالعزيز طعمة الغريب 

 ٭ عبداهلل محمد حبيب الشمري 
 ٭ محمد نونان عمر الرشيدي 

 ٭ محمد ناصر محماس العدواني 
 ٭ زي���د امه���دي مضح���ي الزبدي���ة 

الرشيدي
 ٭ مش���عل عبدالعزي���ز اس���ماعيل 

الصفار 
 ٭ عبدالهادي عليان عايض الرشيدي 
 ٭ طالل غريب عياد عويض املطيري
 ٭ مقداد عبدالوهاب عبداهلل الوزان 

 ٭ علي محمود عبدالهادي محمد 
 ٭ اسامه عبدالرضا محمد العباسي 

 ٭ فهد حمود محمد العجمي 
 ٭ فالح حمود محسن العازمي 

 ٭ فهد سعد ثقل العجمي 
 ٭ سالم فالح سالم الوسمي 
 ٭ ظاهر فالح سعد العازمي 

 ٭ مشعل عايد عواد الشمري 
 ٭ نايف خرسان غصن الظفيري 

 ٭ بندر شعف عماش احلربي 
 ٭ مناور مبارك مصبح العازمي 
 ٭ نواف عجمي سلمي املطيري 

 ٭ عبداهلل منصور فليج املطيري
 ٭ مهدي هادي مسفر العجمي 

 ٭ حمود عبداهلل زنيفر العجمي 
 ٭ صالح عبدي هذال الصليلي 

 ٭ ناهي سفر مسفر عياد 
 ٭ سالم علي عبداهلل املري

 ٭ محمد عزيران سيف احلجيالن 
 ٭ خالد محمد غلوم الباطني
 ٭ فواز عواد محمد العازمي 

 ٭ محمد حمود حمد احلميدي 
 ٭ احمد عايد سعود عايد العازمي

 ٭ فراس محمد احمد عبداهلل 
 ٭ سعد عايد سعد اجلويخ 

 ٭ طالل معاشي محمد العنزي 
 ٭ خالد ابراهيم فريج علي الفريج
 ٭ جابر صالح منصور العتيبي 

 ٭ محمد مبارك مطلق مبارك العازمي
 ٭ فايز راشد بليق العازمي 

 ٭ احمد فرحان علي العنزي 
 ٭ زيد ضيدان جريس العتيبي 

 ٭ طارق عبداللطيف احمد الناصر 
 ٭ انور محمد ناشي عنزه 

 ٭ عبداهلل عايد ناصر صويلح 
 ٭ طارق احمد محمد عبدامللك 

 ٭ جابر عبداهلل علي املري 
 ٭ ناصر ناشي فهد ناشي 

 ٭ سعود منصور مرزوق العازمي 
 ٭ نهيتان غازي محمد العتيبي 

 ٭ عماد احمد ناصر مبارك املنديل 
 ٭ خالد فالح مصبح مبارك 

 ٭ عبدالرحمن صالح خالد البخيت 
 ٭ عبداهلل صادق عاشور عبدالرضا 

 ٭ سعد قطيم حامد الشالحي 
 ٭ جاسم محمد كليش البريكي 

 ٭ جاسم محمد عيد العليوي 
 ٭ شايع فالح عبداهلل الهاجري 
 ٭ احمد مضحي نصار اخلالدي 
 ٭ احمد قبالن عبداهلل العازمي 

 ٭ زيد مبارك سعد العازمي 
 ٭ محمد ناصر رفاعي الدوسري 

 ٭ سالم فايز محمد العجمي 
 ٭ نواف سعد صعفك ابوبطن 

 ٭ عواض محماس عايض املطيري 
 ٭ يوسف شكحان سعد العازمي 

 ٭ محمد عبدالكرمي سالم احمد السالم 
الوهيب

 ٭ عيسي عيد محمد الرشيدي 
 ٭ منصور مظهور محمد احلربي 

 ٭ محسن فالح محمد العجمي
 ٭ عبدالعزيز خلف حجر العنزي 

 ٭ حمود راجح محمد العجمي 
 ٭ حمدان حميد مرزوق العازمي 

 ٭ راشد سعد راشد السعد العازمي 
 ٭ انور ضيف اهلل غازي العتيبي

 ٭ ضي���ف اهلل مندي���ل ضي���ف اهلل 
القحص

 ٭ حسن عبداهلل حسني الصيرفي 
 ٭ سالم فالح دعيدع العازمي

 ٭ محمد غامن احمد املطر 
 ٭ رجا مطلق سيف املطيري 
 ٭ خالد بندر حميان العتيبي 

 ٭ مطر اذعار عطااهلل املطيري 
 ٭ الفي محمد معصب املطيري 
 ٭ انور محمد جاسم اخلميس 

 ٭ محمد علي شرمي عبداهلل 
 ٭ عارف مرضي ضاوي العازمي 
 ٭ جاسم محمود راشد الفودري 

 ٭ عبداللطيف سعود علي الفجي 
 ٭ غالب علي غالب احلربي 
 ٭ نايف فهد ناصر العتيبي 

 ٭ حسن محمد سعيد سليم حوتري
 ٭ جاسم محمد جاسم التوره 

 ٭ انور حبيب محمد عباس 
 ٭ جابر سالم حمد راشد املري

 ٭ علي عبداحلليم حسني حسن 
 ٭ سعد عطيه جبر الشمري 

عبدالرحم���ن  ابراهي���م   ٭ حم���ود 
املنصور 

 ٭ جاس���م محم���د ابراهي���م احم���د 
الكندري

 ٭ بدر مصلط مطلق السند 
 ٭ محمد فالح راشد العجمي 

 ٭ حسني علي حسني العجمي 
 ٭ محمد حمد محمد صقر العجمي

 ٭ مشاري رشيد سهو السبهان 
 ٭ فهيد مدعث حسني العجمي 

 ٭ محمد حمد راشد املري 
 ٭ ناصر دغيم زيد العميره 

 ٭ راشد ناصر راشد العجمي 
 ٭ زياد يعقوب جاسم الطراروه 

 ٭ عماد خليل علي ابراهيم 
 ٭ احمد خلف عبدالعزيز العتيبي 

 ٭ سعد هادي مطلق 
 ٭ سالم علي حسني طالب مال

 ٭ مشعل عبداهلل مطلق العنزي 
مضح���ي  عبدالرحم���ن  احم���د   ٭ 

الرشيدي 
 ٭ ناصر عبداهلل حمد محارب الهني

 ٭ عدنان جواد علي العطار 
 ٭ حامد ياسر هبرالفضلي 

 ٭ حمدان جربوع مفلح العازمي 
 ٭ مشعل مجبل مرزوق الرشيدي 

 ٭ سالم عبداهلل مبارك العازمي 
 ٭ صالح حصويل زيد العازمي 
 ٭ سعود غلوم جعفر الكندري
 ٭ هيثم احمد حسني العوض 

 ٭ صالح سعد منصور البناق 
 ٭ فواز عايض فالح املسيلم 

 ٭ باسل عادل اسماعيل الصغير 
 ٭ خلف مطر خلف املطيري

 ٭ جاسم محمد سلطان البالم 
 ٭ سالم فهد سالم احليان 

 ٭ يوسف مصطفى يوسف العدساني
 ٭ بدر عبدالقادر جاسم بن جمعة

 ٭ محمد غازي بدر القناعي 
 ٭ سالم محمد خالد التوره 

 ٭ الفي محمد صالح العازمي 
 ٭ صالح مسفر جابر احليان 
 ٭ سامي محمد سالم العازمي
 ٭ طالل احمد غازي العتيبي 

 ٭ مشعل فالح راجح فيصل البوص
 ٭ فهد مرزوق مهنا العازمي

 ٭ راشد عبداهلل راشد القصار 
 ٭ فهد علي ناصر العجمي 

 ٭ فيصل خالد خلوي املطيري 
 ٭ فيصل حسني علي اجلبر 
 ٭ الفي منور متيم املطيري 

 ٭ سعد عجالن حسني الرشيدي 
 ٭ فيصل عبداهلل عبدالرحمن اخلضير 

اخلميس
 ٭ محمد عوض زايد العازمي 
 ٭ دخيل مفلح دخيل العازمي 

 ٭ حميدي زايد شينان العجمي 
 ٭ مازن علي عايش املطيري 

 ٭ احمد دلي عواد العنزي 
 ٭ احمد خليل اسماعيل عوض 

 ٭ فالح مليح فالح الفي 
 ٭ جراح فهد مفرج املطيري 

 ٭ عبداهلل حسني مدعث العجمي 
 ٭ محمد امهدي مضحي الرشيدي 
 ٭ عبداحلميد احمد حمود الهيني 

 ٭ خالد ظاهر متعب الشمري 
 ٭ صالح مصلح هميجان العازمي 

 ٭ جهز صالح جهز العتيبي 
 ٭ يوسف عجيمان يوسف العجيمان 

 ٭ فواز متعب خالد ثامر املطيري

حمد العنزي

أعلنت املؤسس���ة العامة للرعاية الس���كنية أمس عن أنها 
ستوزع بطاقات دخول القرعة على الدفعة التاسعة من القسائم 
احلكومية في مش���روع غرب عب���داهلل املبارك على املواطنني 

أصحاب الطلبات اإلسكانية حتى 12 يوليو 1997. 
وقالت املؤسس���ة في بيان صحافي أمس ان الدفعة تشمل 
372 قسيمة مبساحة 400 متر مربع وستستمر عملية توزيع 
البطاقات على مدى يومي الثالثاء واالربعاء، أما بطاقات االحتياط 
فس���تكون يوم األحد املقبل على أن جترى القرعة يوم االثنني 

املوافق 26 يناير 2015. 

 ودعت املؤسسة املواطنني املخصصة لهم قسائم حكومية 
في تلك املنطقة الى احلضور شخصيا ملبنى املؤسسة العامة 
للرعاية الس���كنية في متام الساعة التاسعة صباحا في االيام 
احملددة مصطحب���ني معهم البطاقة املدنية وقرار التخصيص 

وشهادة راتب حديثة وذلك لتسلم بطاقة القرعة. 
 وأضافت انه على املواطنني املخصصة لهم قسائم حكومية 
في هذه املنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف احلضور 
إلى مبنى املؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب 
السرة في املسرح في متام الس���اعة التاسعة من صباح يوم 
االحد املقبل مصطحبني معهم قرار التخصيص والبطاقة املدنية 

للدخول ضمن االحتياط. 

 وذكرت أنها تستقبل املواطنني في صالة اخلدمة اإلسكانية 
مبقرها في جنوب السرة خالل الفترة املسائية من الساعة الثانية 
ظهرا حتى الساعة السابعة مساء حرصا على اجناز معامالت 

املواطنني دون التأثير على اوقات عملهم الرسمية. 
ودعت املواطنني الى التعاون معها والتقيد باملواعيد املذكورة، 
مشيرة الى أن من يتخلفون عن تسلم بطاقة القرعة اخلاصة 
بهم خالل االيام احملددة سيتم استبعاد اسمائهم وادخال االسماء 
التي تليهم في التخصيص ولن يدرجوا في الدفعات املقبلة اال 

بعد بيان سبب التخلف عن تسلم بطاقة القرعة. 
ويقع مش���روع غرب عبداهلل املبارك على طريق الدائري 
السابع مقابل ضاحية عبداهلل املبارك من اجلهة الغربية وتبلغ 

مساحة املشروع 899.30 هكتارا، ويتضمن املشروع ما مجموعه 
5196 قسيمة تبلغ مساحة كل منها 400 متر مربع. 

 ويتضمن املش���روع أحدث املباني العامة التي تغطي كل 
اخلدم���ات وتواكب متطلبات ال���وزارات اخلدمية وفق أحدث 
التصاميم لتوفير اخلدمات املتكاملة للس���كان، حيث يش���مل 
املدارس بأنواعها ومراكز صحية ومس���اجد ومراكز ضاحية 
ومباني للخدمات االجتماعية كمراكز الشباب والفتيات وموقعا 
لتنمية األسرة وصاالت اجتماعية متعددة األغراض وخدمات 
البنية التحتية وطرقا رئيس���ية وفرعي���ة ومحطات حتويل 

كهربائية.
وفيما يلي األسماء:

تعيني وترقية 82 عضواً في السلطة القضائية
صدر مرسوم اميري بترقية 
وتعيني عدد من اعضاء السلك 
القضائي في درجات ومناصب 
جديدة، وتضمن املرسوم ما 

يلي:

أوال: تعيين 24 وكيال 
لمحكمة االستئناف ووكيال 

لمحكمة التمييز اعتبارا من 1 
نوفمبر 2014:

صدر مرسوم بتعيني كل 
من اآلتية أس����ماؤهم بدرجة 
وكيل محكمة االستئناف، وذلك 

اعتبارا من 2014/11/1، وهم:
عبدالقادر احمد اس���ماعيل   ٭

عبدالقادر
محمد مصطفى عثمان  ٭

س���ليمان م���رزوق راش���د   ٭
الطحيح

محمد ابراهيم الشيخ محمد   ٭
احمد اخللف

جاس���م س���عود عبدالعزيز   ٭
املفرح

جمال عل���ي محم���د ناصر   ٭
العتال

د.نايف خالد نايف املطيري  ٭
علي خالد املسعود الفهيد  ٭

ض���رار عب���داهلل س���ليمان   ٭
الوقيان

محم���د عجالن عبداهلل فالح   ٭
الشمري

عل���ي محمد س���الم س���عد   ٭
السبيعي

احم���د عبداللطي���ف احمد   ٭
الرويشد

ناصر خليفة جوهر اجلاسم  ٭
نهار رماح نهار املطيري  ٭
خالد هزاع زيد العنزي  ٭

عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل   ٭
الدعيج

د.وائل محمد علي اخلليفي  ٭
وليد ابراهيم محمد املعجل  ٭

مهله���ل عبدالعزي���ز مهلهل   ٭
اخلالد

شمالن حمد شمالن علي آل   ٭
سيف

اس���ماعيل  راش���د  عم���اد   ٭
الياسني

وائل سعود عبدالعزيز الصالح  ٭
وليد احمد ناصر عبدالعزيز   ٭

بن ناصر

الدين  حامت محم���د جم���ال   ٭
اخلولي � وكيل محكمة باحملكمة 

الكلية
وليد محم���د حامد عبداهلل �   ٭

رئيس نيابة أ بالنيابة العامة
وحيد رفعت علي محمد � وكيل   ٭

محكمة باحملكمة الكلية
البنداري  محم����د بن����داري   ٭
اجليار � رئيس نيابة أ بالنيابة 

العامة
محمود السيد سليمان عبداهلل   ٭
� رئيس نيابة أ بالنيابة العامة

امين احمد صبري عبداحملسن   ٭
� وكي����ل محكم����ة باحملكم����ة 

الكلية
احمد احمد احمد الش���ويخ �   ٭

رئيس نيابة أ بالنيابة العامة
ياس���ر س���عيد يوسف علي   ٭
الكرديني � وكيل محكمة باحملكمة 

الكلية
صب���ري محم���د عبدالهادي   ٭
الغنام � وكيل محكمة باحملكمة 

الكلية
احمد محمد ش���لبي محمد �   ٭

رئيس نيابة أ بنيابة التمييز

خامسا: ترقية كل من اآلتية 
اسماؤهم الى الدرجة المبينة 
قرين اسم كل منهم وذلك 
اعتبارا من 2014/11/1 وهم:

محمد محمد علوان س���ليم   ٭
محمد � رئيس نيابة ب بالنيابة 

العامة
احمد محمود محمد ابراهيم �   ٭
رئيس نيابة ب بالنيابة العامة

اسامة محمد فتحي ياسني �   ٭
رئيس نيابة ب بنيابة التمييز

احمد محمد احمد دومه � رئيس   ٭
نيابة ب بنيابة التمييز

عالء الدين علي محمد الشيمي   ٭
� قاض من الدرجة االولى

عبداحلفيظ عبداحلميد زهران   ٭
� قاض من الدرجة االولى

عطية مب���روك عطية مطر �   ٭
قاض من الدرجة االولى

ش���ريف محم���د عبدالكرمي   ٭
� رئي���س نيابة ب  الزحت���ري 

بالنيابة العامة
محمد الفيصل يوس���ف احمد   ٭
رج���ب � رئيس نيابة ب بالنيابة 

العامة

ط���ارق عبداللطيف رمضان   ٭
اجلابر

وتضم���ن املرس���وم تعيني   ٭
عبدالهادي فهد علي اجلفني وكيل 

محكمة التمييز.

ثانيا: تعيين 13 وكيال 
لمحكمة التمييز اعتبارا من 
2014/12/13 بدرجة وكيل 

محكمة االستئناف اعتبارا من 
2014/12/13 وهم:

س���الم  محم���د  د.ع���ادل   ٭
الفيلكاوي

عبدالصمد عيسى عبدالصمد   ٭
الكندري

د.مب���ارك عب���داهلل مبارك   ٭
السنافي

احم���د عبدالعزي���ز عبداهلل   ٭
الهويدي

د.فه���د عب���داهلل مخي���ط   ٭
ابوصليب

خال���د ناص���ر عبدالوهاب   ٭
املعيلي

ناي���ف اس���راهيد محم���د   ٭
اجلبري

صالح ابراهيم سعد ابراهيم   ٭
احلوطي

د.ناص���ر عب���داهلل ناص���ر   ٭
الطفالن

ناص���ر صال���ح س���ليمان   ٭

العبداهلل املضيان
وائل محمد احمد العتيقي  ٭

عبداملنع���م محم���د صال���ح   ٭
العجيري

طالل عبداهلل حمد الهدلق  ٭

ثالثا: ترقية 23 قاضيا الى 
درجة مستشار بمحكمة 

االستئناف وذلك اعتبارا من 
2014/11/1 وهم:

بدر عبداهلل دعيج الركيبي  ٭
د.جاسم محمد ياسني عبداهلل   ٭

الراشد
يوس���ف حل���دان يوس���ف   ٭

اللحدان
محمد غازي س���ميليل ثامر   ٭

املطيري
د.عماد محمد عبدالعزيز علي   ٭

احلبيب
يوسف س���عد حميد محمد   ٭

البحيري
بدر تركي ابراهيم الوزان  ٭

احمد راش���د مرشود عوض   ٭
احلسيني

طالل بدر محمد علي الشايع  ٭
فهد عبدالرحيم محمد سعود   ٭

العصفور
د.ن���واف مخي���ط عبداهلل   ٭

ابوصليب
متع���ب فالح محم���د فالح   ٭

عوض العارضي
حمد عبداهلل مال احمد علي  ٭

س���الم مروي ملف���ي مبارك   ٭
الهدية

بدر فردان منش���ان حس���ن   ٭
النمشان

محمد راش���د غادن مرش���د   ٭
املطيري

عبداهلل فهي���د محمد حزام   ٭
العجمي

هشام سليمان بسام الناصر   ٭
البسام

محمد صالح خليل التميمي  ٭
وليد خالد مذكور املذكور  ٭

عادل عدنان جاس���م محمد   ٭
النجار

عبداهلل غن���ام علي حمدان   ٭
اجلمهور املطيري

يحيى يوس���ف علي ابراهيم   ٭
املناعي

رابعا: كما تضمن المرسوم 
تعيين كل من اآلتية 

اسماؤهم الى الدرجة المبينة 
قرين اسم كل منهم وذلك 
اعتبارا من 2014/11/1 وهم:

احمد محمد لطفي الس���يد �   ٭
رئيس نيابة أ بنيابة التمييز

احمد علي احمد توفيق � وكيل   ٭
محكمة باحملكمة الكلية

تعيني  شفيق عمر بدرجة وكيل مساعد في وزارة الشباب

الطيار وكيال مساعدا في »املالية«

صدر مرسوم بتعيني شفيق أحمد السيد محمد السيد عمر - بدرجة وكيل وزارة 
مساعد مبكتب وزير الدولة لشؤون الشباب.

صدر مرسوم بتعيني عبداحملسن سعود عبداحملسن الطيار - بدرجة وكيل وزارة 
مساعد بوزارة املالية.

الى 16 يناي����ر 2015 في مدينة 
التكرمي في  االقصر وسيكون 
ختام املهرجان في مدينة القاهرة 
وس����يتخلل الفعاليات مؤمتر 
حول امل����رأة العربية ومؤمتر 
حول االقتصاد العربي. وحول 
لقب »كويتية فوق مس����توى 
املسؤولية«، اكدت نصر حرص 
املهرجان على  القائمني عل����ى 

م املكيمي جامعة الدول العربية تكرِّ
 كإحدى أبرز النساء العربيات

انطالق ملتقى رواد األعمال 24 اجلاري
أعلنت ممثلة إدارة األعمال 
وسوق العمل في وزارة الدولة 
لشؤون الشباب حصة العيار 
عن استضافة وزارة الدولة 
لشؤون الشباب مللتقى رواد 
األعمال واملشاريع الصغيرة 
بالتعاون مع وزارة الشؤون 

في 24 ديسمبر اجلاري.
وقال���ت إن اس���تضافة 
الوزارة له���ذا امللتقى تأتي 
م���ن خ���الل تنس���يقها مع 
جميع اجله���ات احلكومية 
وتقدمي افضل اخلدمات التي 
من ش���أنها إجناز املشاريع 
الشبابية، مبينة أنها تتابع 
الوثيقة  تنفيذ توصي���ات 
الوطنية للشباب مع اجلهات 

املعنية.
ال���وزارة  وأك���دت دعم 

التي  للمبادرات الش���بابية 
من شأنها تطوير وحتفيز 

العمل الشبابي.
وأضاف���ت ان من أهداف 
إدارة األعمال وسوق العمل 
املساهمة في تطوير وتهيئة 
بيئة رواد األعمال في الكويت 
لتحفي���ز طاقات الش���باب 
وتنمية مش���اريعهم وروح 
املب���ادرة لديهم. وأوضحت 
العيار أن ذلك يعزز قدرات 
أفراد املجتمع ككل ويساهم 
التنمية  في حتقيق أهداف 

الشاملة.
وأش���ارت إلى أن اإلدارة 
تس���عى إلى االرتقاء بوعي 
الشباب وتأهيلهم والتنسيق 
بينه���م وكذل���ك االرتق���اء 
التنفيذي لدى  باملس���توى 

تشجيع النس����اء من الكفاءات 
الالت����ي قدمن اعماال  العربية 
متميزة فوق املعتاد السيما في 

املجال املجتمعي واملهني.

الوح����دة  أعل����ن مجل����س 
االقتصادي����ة بجامع����ة الدول 
العربية تكرمي استاذة العلوم 
السياسية والوكيل املساعد في 
وزارة االعالم د.هيلة املكيمي 
كإحدى ابرز النساء العربيات في 
العمل القيادي واملجتمعي لهذا 
العام، حيث حملت لقب »كويتية 
فوق مستوى املسؤولية« وذلك 
عن عمله����ا املهني واألكادميي 
البارز باإلضاف����ة الى اخلدمة 
املجتمعية م����ن خالل التفاعل 
االعالم����ي م����ع كل القضاي����ا 
العربية في املجاالت السياسية 

واالقتصادية والتنموية.
ج����اء ذل����ك ف����ي تصريح 
للدكت����ورة حنان نصر رئيس 
اللجنة املنظمة ألسبوع الثقافة 
العربية واملرأة املثالية ومهرجان 
الس����ياحة العربية في دورته 
الثامنة والذي س����وف تنطلق 
حنان نصرد. هيلة املكيميفعالياته خ����الل الفترة من 9 

حصة العيار

رواد األعمال لتشجيع روح 
التعاون بني الشباب والنشء 
ولرف���ع مس���توى املهارات 

لديهم. 
املستشار حسون جعفر مستشارًا في محكمة االستئناف

صدر مرسوم بتعيني املستشار حسون إبراهيم جعفر - مستشارا مبحكمة االستئناف، 
ويسري تعيينه من تاريخ وصوله الى دولة الكويت.


