
محلياتاالثنين 12 اكتوبر  2009   4

تتقدم ب�صادق العزاء من

عائلتي العودة والوقيان الكرام
لوفـــــــاة فقيدتهم املرحـــــومة

اأرملة املرحوم/ م�صاري فهد العودة

طيبة يو�صف نا�صر الوقيان

تغمد اهلل الفقيدة بوا�صع رحمته

واأ�صكنها ف�صيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�صرب وال�صلوان

�صركة دار الكويت لل�صحافة
جمعية �ضاحية عبدالله املبارك التعاونية

جمل�س الإدارة

بناء على موافقة وزارة ال�سئون الجتماعية والعمل ب�ساأن طرح عدد من الأن�سطة لال�ستثمار من قبل 

الأن�سطة  ط��رح  يف  رغبتها  عن  التعاونية  املبارك  عبداهلل  �ساحية  جمعية  تعلن  الخت�سا�ص  اأ�سحاب 

التالية لال�ستثمار من قبل اأ�سحاب الخت�سا�ص املزاولني للن�ساط

القيمة الإيجاريةامل�ساحةامل��وق����عالن�ساط

800 د.ك52.5 م2ال�سوق املركزي ق 3م�ستلزمات ريا�سية

600 د.ك37 م2ال�سوق املركزي ق 3م�س��������ور

300 د.ك27 م2ال�سوق املركزي ق 3ماأكولت خفيفة - �سمبو�سك

350 د.ك27 م2ال�سوق املركزي ق 3مطحنة ومك�سرات وحلويات جافة

400 د.ك27 م2ال�سوق املركزي ق 3�سيانة الهواتف النقالة

200 د.ك5 م2ال�سوق املركزي ق 5بيع الع�سل الطبيعي

300 د.ك5 م2ال�سوق املركزي ق 5بيع التمور

وذلك وفق ال�شروط التالية :
1- تقدم الطلبات مدعمة بامل�ستندات على النموذج املعد لدى اإدارة اجلمعية مقابل ر�سم قدره )30( د.ك 

غري قابل للرد.

2- اأن يكون املتقدم لال�ستثمار �ساحب اخت�سا�ص ومن ذوي اخلربة يف املجال ولديه ترخي�ص جتاري 

�ساري املفعول.

3- تقدمي �سيك م�سدق بقيمة )250( د.ك كتاأمني ي�سرتد يف حالة عدم الفوز.

4- تقدمي �سيك م�سدق بقيمة الدعم الذي يرغب يف تقدميه امل�ستثمر والأف�سلية لأعلى دعم مقدم للجمعية.

5- على الراغبني يف ال�ستثمار مراجعة اإدارة اجلمعية مبنطقة �ساحية عبداهلل املبارك قطعة )5( اأثناء 

الدوام الر�سمي من الأحد اإىل اخلمي�ص ومن ال�ساعة )8 �سباحًا : 4 ع�سرًا( لتقدمي عر�سه بظرف 

املوافق 2009/10/12 وحتى نهاية دوام يوم  اليوم )الأثنني(  اإدارة اجلمعية اعتبارًا من  مغلق لدى 

)الثنني( املوافق 2009/10/19 وملدة اأ�سبوع.

6- يلتزم من يقع عليه الإختيار مراجعة اإدارة اجلمعية خالل اأ�سبوعني من تاريخ الرت�سية ويف حالة عدم 

مراجعته يف الفرتة املحددة يعترب الإختيار لغيًا ويكون قيمة التاأمني حق خال�ص للجمعية.

عدم  حالة  ويف  والعمل  الإجتماعية  ال�سئون  وزارة  قبل  من  املخ�س�سة  بامل�ساحات  الل��ت��زام  �سرورة   -7

اللتزام يعترب العقد لغيًا.

امل�شتندات املطلوبة : 1- �سورة من الرخ�سة التجارية للن�ساط 2- �سورة البطاقة املدنية ل�ساحب 
للرخ�س���ة.  املفع�����ول  �س��اري  الت����وقي���ع  اعت��م���اد  م�����ن  �س�����ورة   -3 الرتخي�ص 

4- ح�سر العمالة حديث من اإدارة العمل للرتخي�ص املقدم.

�إعــــــالن

العوضي: الكويت تولي اهتمامًا 
خاصًا لتنمية مواردها البشرية

المجلس الوطني للثقافة ينظم األسبوع 
الثقافي الكوري الجنوبي 18 الجاري

القاهرةـ  كونا: اكد الوزير املفوض بادارة االعالم بجامعة الدول 
العربية عبد اللطيف العوضي ان الكويت تولي اهتماما خاصا 
لتنمية مواردها البشـــرية منوهـــا بحرصها الدائم على تطوير 
قدرات وكفاءات الكوادر البشـــرية العاملة مبختلف املؤسسات 

سواء احلكومية او القطاع اخلاص.
جاء ذلك في تصريح لـ »كونا« عقب ترؤس العوضي للجلسة 
االفتتاحية للمؤمتر العربي الثاني لالحتاد العربي لتنمية املوارد 
البشرية والذي بدأ اعماله هنا حتت شعار »تكنولوجيا املوارد 

البشرية ونظم تطوير االداء املؤسسي«.
ونوه العوضي بان مشاركة الكويت باكثر من جهة في اعمال 
املؤمتر احلالي امنا تؤكد حرص املســـؤولني مبختلف االجهزة 
والقطاعات على التطوير الدائم واملســـتمر للعنصر البشـــري 
باعتبار ذلك واحدا من اهم ســـبل االرتقاء باداء املؤسسات على 

اختالف تخصصاتها.

ينظم املجلس الوطني للثقافــــة والفنون واالداب بالتعاون مع 
ســــفارة كوريا اجلنوبية »االســــبوع الثقافي الكوري في الكويت«  

االحد املقبل.
وقال املجلس ان اقامة االســــبوع تأتي احتفــــاء بالذكرى الـ 30 
إلقامة العالقات الديبلوماسية بني الكويت وكوريا وتفعيال التفاقية 

التعاون الثقافي بني البلدين.
واضاف ان انشطة االسبوع تتنوع بني املوسيقية والفنون الشعبية 
والتشكيلية والسينما وغيرها والتي ستبدأ بامسية موسيقية للفرقة 

الكورية الشعبية تقام على مسرح الدسمة.

ستو: منح التأشيرة للطلبة الكويتيين
الراغبين في الدراسة ببريطانيا خالل 3 أيام

شيخة الغانم: »البدون« قنبلة موقوتة
تهدد استقرار البالد وأمنها

القائـــم باالعمال في  أوضح 
الســـفارة البريطانية تيم ستو 
امس ان اإلجراءات املتبعة ملنح 
الكويتيني  التأشـــيرات للطلبة 
الراغبني في الدراسة ببريطانيا 

بسيطة وغير معقدة.
التأشيرات  ان  واضاف ستو 
متنح خالل ثالثـــة ايام للطلبة 
وهي على حسب مدة الفصل او 
العام الدراسي بحيث تكون مدتها 
كافيـــة للطالب حتى بعد انتهاء 
دراسته بحال اراد ان ميكث في 
البالد للنقاهة ما بعد الدراســـة 

ومن ثم جتدد.
وزاد انه مـــا على الطالب اال 
التوجه الى مكتب وزارة الداخلية 
لتجديد الڤيزا، محذرا في الوقت 
التمـــادي واإلهمال  نفســـه من 
وعدم جتديدها النه تترتب عليها 

مسؤوليات قانونية.
وحول بـــطء بعض إجراءات 
منح التأشيرة للطلبة األمر الذي 
قد يترتب عليه تأخير في قبولهم 
وتأخيرهـــم لعام دراســـي قال 

اكدت الناشـــطة السياسية 
ومرشحة الدائرة الثالثة ملجلس 
االمة شـــيخة الغامن ان قضية 
جتنيس البـــدون تعد من اهم 
القضايا السيادية للدولة النها 
تهدد بشكل مباشر أمن الكويت 
واستقرارها معتبرة ان البدون 
مبثابـــة القنبلة املوقوتة التي 
تؤثر على اجلانب األمني للبلد 
مثمنة قرار اللجنة التشريعية 
بعد اجتماعها االخير موضحة 
الدولة استطاعت ان تعبر  ان 
االزمة االقتصادية بنجاح الن 
بلدنا بلـــد يغلب عليه الطابع 
التجاري متمنية ان تعبر الدولة 
ايضا االزمة االمنية التي تعد 

اصعب واخطر.
وحذرت الغامن من التجنيس 
املطلق موضحة انه اذا فعل هذا 
االمر فإنه سيهدد بشكل مباشر 
استقرار البالد وأمنها كما انه 
سيخلق نوعا من البلبلة نحن 
في غنى عنها، مشيرة الى انه 
من احق الناس للحصول على 

قال مدير عــــام الهيئة العامة 
للبيئة د.صــــالح املضحي ان من 
اهم التطلعات املستقبلية للهيئة 
تفعيــــل البرنامج الرقابي للهيئة 
مبا يحقق ضمان وسالمة مرتادي 
املسطحات املائية باختالف انواعها 

سواء بهدف السباحة او الصيد.
وقال ان وفــــدا من الهيئة زار 
اخيرا اميــــركا لالطالع على آلية 
السيطرة والرقابة على املخرجات 
السائلة الصناعية واخلطرة وكيفية 
اعتمــــاد التكنولوجيات اخلاصة 
بها اضافة الى آلية متابعة التزام 
املنشآت الصناعية باالشتراطات 
واملعايير البيئية وتقدمي التقارير 
الدورية مبا يحقق ضمان وسالمة 

مرتادي املسطحات املائية.
واضاف ان الوفد عقد اجتماعات 
مع وكالة البيئة االميركية االحتادية 
في مقرها الرئيسي مببنى رونالد 
ريغن بواشــــنطن، مشيرا الى ان 

الزيارة حظيت باهتمام بالغ من 
الوكالة. واشــــار الــــى ان الزيارة 
هدفت الى وضع أسس واطر االلزام 
وااللتزام البيئي وتطوير املعايير 
واالشــــتراطات البيئية بالتعاون 
مع كل مــــن برنامج األمم املتحدة 
االمنائي وميثله املستشار د.سامي 
اليعقوب واملكتب الثقافي الكويتي 
املكتب  بواشنطن وميثله رئيس 

د.حسن النصر اهلل.
الوفد اجتمع مع  وافاد بأن 
نائبة رئيس الوكالة ميشـــيل 
اكدت اهمية  التي  جي ديباس 
الزيارة بالنسبة لوكالة البيئة 
الكامل  االميركية واستعدادها 
للتعاون مـــع الكويت وتقدمي 
كل اشكال الدعم الفني والتقني 
الالزم في املجاالت التي تراها 

الهيئة مناسبة.
وقال ان الوفد استمع الى شرح 
تفصيلي عن الهيــــكل التنظيمي 

الى  الوكالة، اضافة  املنظم لعمل 
الفيدرالية  اخلطة االستراتيجية 
في مجال العمــــل البيئي وكيفية 
اعداد واعتماد املعايير واالشتراطات 
البيئية على املســــتويات الثالثة 
الرئيسية وهي مجلس الشيوخ 
االميركي والوكالة الفيدرالية للبيئة 

والواليات املختلفة.
الوفد اطلع على  واضاف بان 
برامج الشراكة والتعاون الدولي 
التي تعقدها الوكالة مع مختلف دول 
العالم، واشار الى انه مت االطالع 
ايضا على برنامج الوكالة لضمان 
جودة املياه والتربة والتعامل اآلمن 
مع املخلفات اخلطرة، موضحا انه 
مت بحثهــــا مبا حتويه من معايير 
وآليــــة الرقابة وجمــــع البيانات 
والتقارير من املنشــــآت املختلفة 
والتعاطي مع نتائجها مع مناقشة 
عالقة الوكالة باالعالم ومؤسسات 

املجتمع املدني واملواطنني.

تربط اجلانبني ووصف العالقات 
الكويتيـــة - البريطانية بأنها 

»تاريخية وعميقة«.
واشـــاد الروضان بالتعاون 
القائم بني اجلانبني في مختلف 
املجاالت، فهناك تبادل في االمور 
التي من شأنها ان تعزز العالقات 
الثنائية وحسب املصالح املشتركة 
البريطانية  الســـفارة  فيما بني 
ووزارة اخلارجية متمثلة باالدارة 

القنصلية.
وقال ان هناك اشكالية وصفها 
بـ »البسيطة«، مضيفا »نحن نقدر 
ونثمن القوانني البريطانية في 
شروط منح الڤيزا وشروط التحاق 

الطالب والعالج وغيره«.
وعبر عـــن امله بـــأن يلقى 
االجتماع املزيد من الضوء على 
املشكالت التي يعاني منها الطلبة 
وخاصة في تســـهيل اجراءات 
التأشـــيرات  احلصـــول علـــى 
األمر الذي ســـيكون حافزا لهم 
للتحصيـــل العلمي دون ضياع 

الوقت عليهم.

اما فيمـــا يتعلـــق بوضع 
البدون احلالي فرأت الغامن انه 
يجب ان ننظر لوضعهم بعني 
اجلدية من اجل االستقرار االمني 
مقترحة ان يحدد محل اقامتهم 
في مكان معني النهم مقيمون 
بصورة غير مشروعة مع توفير 
جميع اخلدمات لهم باالضافة 
الى وجوب اختيار شخص منهم 

ميثلهم ويتحدث عنهم.
وعن جوازات السفر اخلاصة 
بالبـــدون قالت من اظهر منهم 
جواز سفره احلقيقي يحصل 
على اقامة دائمة اما من لم يظهره 
فتســـتطيع الدولة ان حتصل 
له على جنســـية دولة اخرى 
من الدول الشقيقة او الصديقة 
خاصة ان للكويت ايادي بيضاء 
عند اغلبية هذه الدول. ومتنت 
الغامن في ختام تصريحها ان 
حتل هذه املشـــكلة على وجه 
الســـرعة ملزيد من االستقرار 
واألمن واألمان للشعب الكويتي 

احلبيب.

ان تسهل االجراءات في احلصول 
على التأشيرات«.

واوضح ان الســـفارة متنح 
الكويتيني تأشيراتهم في فترة 
قياســـية وهي ثالثة ايام وهي 
اسرع بكثير من احلصول على 
تأشيرات من بعض الدول التي 

تستمر السابيع.
الســـفير  اكد  مـــن جانبـــه 
الروضان عمـــق العالقات التي 

الكويت لتجنيسهم.
الى خطورة  الغامن  ولفتت 
وصـــول احد املتجنســـني من 
البدون الى قبة عبداهلل السالم 
النه غير كويتي بالتأسيس مما 
قد يسبب خطورة بالغة مبينة 
ان ظروف الكويت تختلف عن 
ظروف الدول االخرى التي تفتح 
باب التجنيس لضيق املساحة 

والكثافة السكانية.

ستو ان تلك اإلجراءات منطقية 
وبحال متت املوافقة مينح الطالب 
التأشيرة الالزمة له اال انه اضاف 
انه سيبحث مع مدير الشؤون 
القنصلية السفير حمود الروضان 
كيفية تفعيل التعاون بهذا الشأن 
وان التأشيرات دائما متنح بوقت 

كاف للطلبة.
وعـــن امكانية العـــودة الى 
الســـابق للحكومـــة  النظـــام 
البريطانية والقاضي بالسماح 
للكويتيني بدخول بريطانيا دون 
تأشيرة دخول قال ستو ان »االمر 
يستحق الدراسة اال اننا يجب ان 
نحمي مواطنينا وان اشتراطات 
ونظام الڤيزا البريطانية املعمول 
به هو نفسه املوجود في انحاء 

العالم«.
واشار الى ان بالده ستعمل 
على ايجـــاد اليه عمل تســـهل 
اإلجراءات في منح التأشـــيرات 
للكويتيني »الننا نريد ان نرى 
املزيد من الكويتيني في بريطانيا 
ونسعى الى ايجاد آليات من شأنها 

اجلنسية هم ابناء الكويتيات 
املتزوجات مـــن غير محددي 

اجلنسية.
اما فيما يتعلق بأبناء شهداء 
الغامن انه يجب  البدون فرأت 
علينـــا ان ننتظر حتى نتمكن 
من حصر اعدادهم ومعرفة ما 
اذا كانت ظروف الدولة وامنها 
يســـمحان بتجنيســـهم ام ال، 
موضحـــة ان شـــهداء البدون 
كانوا عاملني باجليش الكويتي 
ويتقاضون على ذلك رواتبهم 
كاملة ولم يذهبوا طواعية لهذه 
احلـــروب ومع ذلـــك فقد ادوا 
واجبهم على اكمل وجه منوهة 
الى انه اذا ما حتدثنا عن جتنيس 
ابناء الشـــهداء فإننا سنضطر 
لفتح باب التجنيس ايضا ملن 
استشـــهدوا في حرب حترير 
الكويت سواء من األميركيني او 
من الدول الشقيقة التي استشهد 
العديد من ابنائها اثناء حترير 
الكويت مما سيضطرنا للبحث 
عن ارض اخرى تعادل مساحة 

الكويت عبرت األزمة االقتصادية بنجاحأكد أنها مرتبطة بمدة الفصل أو العام الدراسي

شيخة الغامنتيم ستو

د.صالح املضحي والوفد املرافق

المضحي: نتطلع لتفعيل البرنامج
الرقابي في الهيئة العامة للبيئة

»الديوان« يدعو 163 مواطنة لمراجعته غداً
 ٭نوف شليل فالح العتيبي
 ٭غزالة عيد جبر الهاجري

 ٭مرمي عبداللطيف حسن املوسى
 ٭نها بنوان ابراهيم البنوان

 ٭فوزية خالد سعدون السهدي
 ٭معالي معاش ذياب احلسيني

 ٭فاطمة سعود علي السعدي
 ٭هند عويد محمد العنزي

 ٭ليلى عبداهلل عقاب املطيري
 ٭سناء عبدالعزيز محمد النوري

 ٭امل محمد زايد العجمي
 ٭غنيمة احمد ياسني الشايجي

 ٭سلوى ثامر عبيد العازمي
 ٭عائشة حسني راشد شديد

 ٭بدرية فهد عايض الرشيدي
 ٭نورة محمد حسني الرشيدي
 ٭عيدة محمد كميخ الرشيدي

 ٭تهاني بداح معجب الدوسري
 ٭نادية عبداهلل غلوم محمد

 ٭سميرة عبداهلل حسني املويل
 ٭سعاد فالح سعد بتال

 ٭نورة خليف مسهوج الشمري
 ٭عائشة محمد عبداهلل اجلبري

 ٭سهيلة علي حسني بعركي
 ٭عهود عايد مطلق احلريص

 ٭هويا مبارك شعيل الهاجري
 ٭سارة روضان غدنان روضان

 ٭جناة سعود علي احلربي
 ٭نوال مهاوش سويد السعيدي
 ٭نوف محمد بخيت الدوسري
 ٭هيا سعود عبدالكرمي عطية

 ٭مناهي ضيف اهلل عوض
 ٭وضحة نافع رجا احلربي

 ٭عذاري فيصل معتوق مجيديع
 ٭فاطمة فالح سعيد املطيري

 ٭وسمية سالم عايض العازمي
 ٭مستورة عبداهلل فهران العدواني

 ٭حصة عوض ضاحي مطر
 ٭منيرة نصار فجري العازمي

 ٭ثناء معيوف عبداهلل الشمالي

 ٭سلوى شبيب تركي اخلالدي
 ٭مرمي ناصر عبيد عبيد

 ٭سهام محمد عبداهلل الغساني
 ٭لطيفة عواض شعيب الصليلي

 ٭هبة غالي سنيد اخلصيلي
 ٭رقية فؤاد عباس تقي

 ٭منيرة عبدالرحمن عبدالكرمي العيدان
 ٭هندية خالد مسعود الفالح

 ٭دالل فالح غنيم املطيري
 ٭مديحة خليف علي املطرفي

 ٭فايزة سهل فارع املطيري
 ٭االء موسى مرتضى بهبهاني
 ٭فضيلة حسني مبارك الهبيدة

 ٭لطيفة احمد سعيد سالم
 ٭فاطمة جاسم محمد شريف

 ٭غدير خالد زيد املطيري
 ٭عمشة مطلق سيف املطيري
 ٭اميرة تركي عشوان العنزي
 ٭وسمية مبخوت غامن محمد

 ٭مرمي حسني على احلداد
 ٭عائشة عبداهلل عبدالعزيز البديوي

 ٭ابتسام عايد بشير السليماني
 ٭شيخة متعب عنبر عبداهلل

 ٭شريفة خشمان فهد الضفيري
 ٭افراح حمود نزال الشمري

 ٭بدور علي موسى الرشيدي
 ٭ابتسام ناصر مقبل احلربي
 ٭اقبال يوسف حسن عبداهلل
 ٭اميان عبداهلل علي الدويلة

 ٭دالل انور علي بورسلي
 ٭هناء صالح خليفة اخلضر
 ٭دليل سعيد نايف عويض

 ٭ذكريات عبداهلل عبدالرزاق بلوشي
 ٭يسرى محمد سلمان عبدالعزيز

 ٭نورة مشعان حبيب العتيبي
 ٭سلمى مصعب أحمد بزيع الياسني

 ٭مرفت عبداهلل علي حسني
 ٭اميرة حضران ماجد العتيبي

 ٭سماح داود سليمان املسلم
 ٭نورة ابراهيم عبدالرحمن ابو حيمد

 ٭مرمي عباس عبداهلل القالف
 ٭خيرية جاسم محمد عبداهلل

 ٭افراح عبداهلل مرزوق بن سعيد
 ٭ندى فيصل حسن السراج

 ٭حمدة مبارك عبداهلل سلمان
 ٭منار عبداهلل محمد الفيلكاوي

 ٭اميرة حمادي كاطع
 ٭ناهد عبداهلل فرحان السرحان

 ٭شيخة ناصر ذياب ناصر
 ٭فوز عبداهلل ضيف اهلل القحص

 ٭اميان بدر حسن العوضي
 ٭فضة فوزي محمد املنصور

 ٭سهام عوض ظبيب السليماني
 ٭مشاعل داود سلمان االحمد

 ٭شيماء عبدالنبي علي عبدالرضا
 ٭هيا ماجد محمد اخلالدي

 ٭منيرة مطلق صالل املطيري
 ٭لولوة فؤاد خالد البدر

 ٭ضبيه راشد مرشد املطيري
 ٭نوال متري عيسى ناصر

 ٭سارة حسني شمروخ املطيري
 ٭نورة عبداحملسن عبدالرحيم اخللف

 ٭شيماء خالد حسني املسباح
 ٭عائشة صالح محمد املرشد

 ٭ثنوة سلطان فرج السعد
 ٭نورة حامد فهد الباهلي

 ٭عمشة فالح بطيحان املطيري
 ٭دانة احمد منصور االذينه

 ٭فجر بدر خالد الشرف
 ٭فجر حسني علي سعد

 ٭نزلة حميد حجي العنزي
 ٭سارة أحمد سالم العبيدلي

 ٭فاطمة خالد يوسف احلمدان
عبـــداهلل  عبداجلليـــل   ٭هيفـــاء 

العبداجلليل
 ٭فاطمة سويد شالح سويد

 ٭ابرار بالل فرحان سعيد
 ٭منيرة عبدالعزيز راشد املال

 ٭مرمي بدر حمد العصيمي
 ٭شيخة بدر مجبل اسنافي

 ٭منى محمد عبداخلضر القالف
 ٭مها مضحي بدير املاجدي

 ٭نورة عبدالرحمن صالل املطيري

 ٭امال بدر محمد املطيري
 ٭امالك عوض حسني الرشيدي

 ٭نور عزام حمد املؤمن
 ٭امل مبارك احمد مبارك

 ٭منيرة عادل صالح الرفدي
 ٭اميان وجب عايش احلسيني

 ٭فاطمة سعد ناصر العتيبي
 ٭سارة راشد مداد العازمي

 ٭جواهر راضي حمود الظفيري
 ٭رمي منصور شخير العنزي
 ٭عائشة ابراهيم خليل حبش

 ٭لولوة جاسم محمد امني 
عبدالرحمن

 ٭فاطمة خليل اسماعيل عيسى
 ٭حنان محمد فارس محمد

 ٭بدرية مناور زقالن املطيري
 ٭طيبة رمضان حاجبي روها
 ٭فاطمة خلف حويدر العنزي

 ٭عايدة بشير مطر مرزوق
 ٭سارة علي سعدون بوفارس
 ٭سارة فاضل ابراهيم السهلي
 ٭ضحى عماد جاسم الشمروخ

 ٭عبير فرج فالح الشمري
 ٭نور مهدى علي املتروك

 ٭ سارة ناصر فهد العجمي
 ٭ حوراء عبدالرضا مجيد بهمن

 ٭طيبة جاسم عبداهلل املرطة
 ٭ عدوية حربي ناصر محمد

 ٭ عائشة عبداهلل غازي املطيري
 ٭عبير محمود خضر حرباوي

 ٭ رحاب فهد راشد الظفيري
 ٭ ابتهال خلف رفاعي العتيبي
 ٭ الطاف مبارك صقر املطيري
 ٭ فاطمة كميهان فهد العنزي
 ٭ حال قويس جروان البذالي
 ٭ أماني سعود سيف احلربي
 ٭ منى محمد حاجي عبداهلل

 ٭ حترير صالح عودة البناقي
 ٭ بشاير فهد حمد املطيري

 ٭حترير فالح راضي الشريف 
املطيري

 ٭عفاف صالح الفي الرشيدي
 ٭دالل ابراهيم عبداهلل الشتيل

دع��ا ديوان اخلدمة املدني��ة 163 مواطنة ملراجعته غدا متهيدا الس��تكمال أوراق 
ترشيحهن للعمل في املؤسسات واجلهات احلكومية وفيما يلي األسماء:


