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 رئيس ديوان الرقابة الفلسطيني
يزور »المحاسبة« غدًا

لبحث أطر التعاون وتبادل الخبرات بين الجهازين

د.محمود أبوالرب عبدالعزيز العدساني

يستضيف ديوان احملاس����بة رئيس ديوان الرقابة املالية واالدارية 
بالسلطة الوطنية الفلسطينية د.محمود فريد أبوالرب والوفد املرافق 
له في زيارة رس����مية خالل الفترة من 9 الى 11 اجلاري 2009 تهدف الى 
بحث س����بل التعاون وتعزيز العالقات وتبادل اخلبرات بني اجلهازين 
الرقابيني. وس����يجتمع رئيس ديوان الرقابة املالية واالدارية بالسلطة 
الوطنية الفلس����طينية خ����الل الزيارة مع رئيس الدي����وان عبدالعزيز 
العدساني ووكيل الديوان والوكالء املساعدين ملناقشة مجمل املوضوعات 
الرقابية ذات االهتمام املش����ترك وكل ما من شأنه توثيق عرى التعاون 
بني اجلهازين. ويرافق رئيس اجلهاز الفلسطيني وفدا يتألف من صالح 
مصل����ح من االدارة العامة للرقابة ع ى احلكم ومهند الطويل من االدارة 
العام����ة لتكنولوجيا املعلومات والدعم الفني. وخالل الزيارة س����يقوم 
الوفد الزائر بحضور عرض ملوضوع »تكنولوجيا املعلومات وحوسبة 
الديوان« و»التدقيق باستخدام البرامج احملوسبة« وذلك في قطاع الرقابة 
املسبقة وتقنية املعلومات، تعقبها جولة في ادارة تقنية املعلومات. كما 
سيحضر عرضا لتجربة ديوان احملاسبة حول موضوع »التدقيق على 
احلس����اب اخلتامي« في قطاع الرقابة على اجلهات امللحقة والشركات، 
وعرضا ملوضوع »تدقيق االداء« في قطاع الرقابة على القطاع النفطي، 
وعلى هامش الزيارة س����يقوم الضيف الفلس����طيني والوفد املرافق له 

بجولة في عدد من املرافق التراثية والثقافية في الكويت.

دع��ا ديوان اخلدمة املدنية 173 مواطن��ة ملراجعته غدا )االربعاء( 
الس��تكمال أوراق ترش��يحهن متهي��دا لتوظيفهن ف��ي اجلهات 

احلكومية املختلفة، وفيما يلي األسماء:

فاطمة اكرم سلمان كريدي  ٭
فاطمة سعد جلعود العازمي  ٭

فاطمة شاكر دورقي جنمي  ٭
فاطمة عبيد فالح العجمي  ٭

خصي���وي  عل���ي  فاطم���ة   ٭
املطيري

فاطمة علي دخيل العنزي  ٭
فاطمة محمد حسني سبتي  ٭

فاطمة محمد علي غلوم  ٭
فايزة يوس���ف جاسم البطي   ٭

بوطيبان
فوزية عايد ساير العنزي  ٭
كبرى ياسني احمد عباس  ٭

لطيفة احمد خضر اخلضر  ٭
لطيفة صال���ح عثمان صالح   ٭

اجلاسم
لطيفة صالح علي الهويدي  ٭
لطيفة عبداهلل فهد املطيري  ٭
ليلى حسني عباس الصفار  ٭

ليلى فؤاد حافظ دويدار  ٭
مرمي بدر احمد الكندري  ٭

مرمي نوري ابراهيم النجار  ٭
مس���تورة عب���داهلل فه���ران   ٭

العدواني
مشاعل خالد عبداهلل محمد  ٭
مشاعل فالح عايش صالح  ٭
منار فالح تركي الظفيري  ٭

منال جاسم محمد غلوم  ٭
منال غدير خميس باتل  ٭

محم���ود  محم���د  من���ال   ٭
الفيلكاوي

منال موسى احمد منصور  ٭
منى عبد الوهاب عبد الهادي   ٭

النجار
منيرة حمود عبداهلل الرشيدي  ٭
منيرة سعد عبداهلل املبايعي  ٭

خلي���وي  س���عود  مني���رة   ٭
مرزوق

مني���رة عبداهلل عب���د الكرمي   ٭
العيدان

منيرة عيسى احمد العبيد  ٭
منيرة نصار فجرى العازمي  ٭

مها بهيش سعد العازمي  ٭
مها عبداهلل صنهات املطيري  ٭

مها فهد شريد الرشيدي  ٭
س���لطان  راش���د  مواه���ب   ٭

بورسلي
موضي عيد شنيفي املاجدي  ٭
موضي محمد نهار العدواني  ٭

ميس���ون عبد الوهاب رشيد   ٭
املفتي

نادية عبد الكرمي عبد الرضا كرم  ٭
جنالء سعدون حسني العبيد  ٭

جنلة فهد نابي العجمي  ٭
نشمية راشد مزيد املطيري  ٭

نصرة يوسف محمد العنزي  ٭
نوال ردام جابر شالقي  ٭

نور اكرم سلمان كريدي  ٭
نورة حواس حديد الشمري  ٭

نورة ناصر عبداهلل املطيري  ٭
نوف نايف سلطان السور  ٭

هاشمية محمود سيد راضي  ٭
هدى صالح هادي العازمي  ٭

خش���مان  م���رزوق  ه���دى   ٭
الضفيري

هنادي علي هاكا  ٭
هويا مبارك شعيل الهاجري  ٭

عب���داهلل  محم���د  وج���دان   ٭
الربايعة

وردة احمد علي خان  ٭
وسمية سريع ناصر سريع  ٭

وس���مية عب���داهلل محم���د   ٭
العتيبي

وضحة عبيد عزيز الشمري  ٭
وف���اء عبدالعزي���ز مرج���ي   ٭

الرشيدي

خلود عبداهلل صالح بدو  ٭
خلود عبد املجيد عبد احملسن   ٭

احملمد
خلود عواد عتيق سعيدي  ٭

دالل سعيد هزاع علي  ٭
دالل سلطان عزيز العتيبي  ٭
دالل صالح هادى العازمي  ٭

دليل بداح عبداهلل العجمي  ٭
ذعه عماش ذعذاع الشمري  ٭

راوي���ة عبد احملس���ن احمد   ٭
الفارس

روان عبداهلل محمد شهاب  ٭
رمي محمد فليج املطيري  ٭

زكيه مهدى عوض الشمري  ٭
زملة محمد فهيد براك  ٭

زينب سامي عبد الرضا سفر  ٭
زينب سيد يونس الرفاعي  ٭
زينب على ناصر الشخص  ٭
سارة انور خلف العنيزي  ٭

س���ارة حس���ني عب���د النبي   ٭
الغتم

سارة حسني على االحمد  ٭
سارة عبداهلل احمد الهنيدي  ٭

سارة عبداهلل اسماعيل محمد   ٭
الفيلكاوي

سارة فهد رصد العجمي  ٭
سعدة حامد شهاب الرويعي  ٭
سعدية محمد ابراهيم حرب  ٭

سلمى سعد فهيد الكفيف  ٭
سهام راشد خضير الفضلي  ٭
شقحة سعيد هادى العجمي  ٭

شهد عبدالعزيز عبد الستار   ٭
بندر

عب���داهلل  حس���ن  ش���يخة   ٭
الفضلي

ش���يخة ش���وميان حبي���ب   ٭
شوميان

شيخة صباح محمد الصباح  ٭

شيخة محمد راشد املري  ٭
شيخة محمد عبداهلل البناي  ٭
شيماء خالد حسني املسباح  ٭

س���عيد  ثوين���ي  صاحل���ة   ٭
العنزي

صبحة محمد علي السمحان   ٭
الهاجري

صيتة عبداهلل محمد سالم  ٭
ضحى مشعل احمد الوهيب  ٭
طيبة عصام احمد الكندري  ٭

عائ شة رفاعي خلف الشمري  ٭
راش���د  صال���ح  عائ ش���ة   ٭

اجلساس
عائ شة صبري على صالح  ٭

عائ شة عماد خالد احلساوي  ٭
عائ شة فيصل علي املزيعل  ٭

ابراهي���م  محم���د  عائ ش���ة   ٭
اخلميس

عائ شة محمد عايد احملجان  ٭
عائ شة محمود علي بوعركي  ٭

محس���ن  مون���س  عاي���دة   ٭
املطيري

عذاري احمد فايز اخلميس  ٭
جعف���ر  ع���ادل  ع���ذاري   ٭

عبدالرحيم
عذاري عماد ابراهيم محمد  ٭

عذراء عادل نوري جبار  ٭
نص���ار غضب���ان  عزي���زة   ٭

اخلالدي
ناص���ر  عب���داهلل  عف���راء   ٭

القحطاني
عمشة سباح حمود املطيري  ٭

عنود جاسم حسني العباد  ٭
عهد محمد عذال العنزي  ٭

عه���ود ط���ارق عبدالعزي���ز   ٭
العويش

عيدة علي حمد العازمي  ٭
غدير خالد زيد املطيري  ٭

بدرية فالح محمد اجلامع  ٭
بدرية ناصر مجبل املرجتى  ٭
بدور حمود عمير اخلالدي  ٭
بدور وليد ابراهيم احلمر  ٭

بسمة خالد سعود احلسن  ٭
بشاير سيف مبارك الصانع  ٭

عب���داهلل  بش���اير صال���ح   ٭
العتيبي

بشاير الفي غازي املطيري  ٭
بشاير هادي فالح احلجرف  ٭

بش���رى حم���ود س���عدون   ٭
القطاع

تهاني سعود عايض العنزي  ٭
جمان���ة عبد اخلالق حس���ني   ٭

احلداد
جميل���ي حم���ود نغيمي���ش   ٭

الهاجري
جميل���ة مح���ارب س���عدون   ٭

املطيري
خل���ف  س���رحان  حص���ة   ٭

املساعيد
حص���ة عبدالعزي���ز ناص���ر   ٭

الغامن
حصة لطيف خلف الضفيري  ٭

حصة منصور على املشعل  ٭
حال مطلق راجح املطيري  ٭

حمده سعود عايض العجمي  ٭
حنان صالح عبداهلل الكوح  ٭

حنان طالب عبد فرحان  ٭
حن���ان عب���د الك���رمي غلوم   ٭

حيدر
حنان علوان جابر العجمي  ٭
حنان وليد جابر العطوان  ٭

ابتسام راشد جعيثن الكوزاني   ٭
العازمي

أريج صالح قصر الشمري  ٭
اسراء حمد فارس العنزي  ٭

اسراء عبد الرضا درويش عبد   ٭
الرضا

اسيل حمد عامر اجلعيدي  ٭
اسيل طالل معنى الرشيدي  ٭
اشواق عبداهلل محمد املذن  ٭
افراح عبيد عناد اخلالدي  ٭
آالء متروك ساير العتيبي  ٭

س���عود  محم���د  اجل���ازي   ٭
العجمي

الشقحة حمود ثقل الهاجري  ٭
العنود ثامر فالح العنزي  ٭

العنود جاسم خالد املقهوي  ٭
العنود فهد فالح العازمي  ٭

العنود محمد عبد احملس���ن   ٭
العتيبي

غف���ران  صال���ح  امان���ى   ٭
عبدالرحمن

امل كرمي عبدالرضا  ٭
امل محمد عبداهلل اجلعفر  ٭

اميرة فهد نزال العنزي  ٭
امينة بخش خان  ٭

انتصار فالح مبارك مرزوق  ٭
انوار محمد سعدون املطيري  ٭
اميان سالم مبارك الصليلي  ٭
اميان شبيب رجا الرشيدي  ٭

امي���ان عبدالعزي���ز دري���س   ٭
فرحان

عب���داهلل  حس���ني  بدري���ة   ٭
العجمي

»الديوان« يدعو 173 مواطنة لمراجعته غدًا األربعاء

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

للإيـجـــــار
جمـمــــع �سكــنــي جـــديــــد باملهـــبــولــــة
غـيـــر مفــــرو�س - مـــزايـــا خــا�ســـة لل�ســـركــــات

پ غرفة + �سالة + حمام + مطبخ               145 د.ك

پ �ستـــديـــو                                                         95 د.ك

مواقف �سيارات - حمـام �سباحـــة - نـــادي ريا�سي

�سنتـرال مركــــزي - �ستـليـت مـركـزي - ر�سـبــ�سن

65630087 - 65109224

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

للإيجـار
بنايــة جديــدة

1( 40 �سقة غرفتني وحمام 
و�ســالــة ومطبــخ - مركزي

2( �سـرداب م�سـاحة كبرية
خيطان   ق6 - �س 36 - ق�سيمة 6

9 7 9 0 6 6 5 8

ال�سنـاعـات البـل�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

لعلناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

لعلناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

بيت يف العار�سية

امل�ساحة 600 مرت اأو 300 مرت

والدفع كا�س

97929191

مطلـــوب �ســـراء

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظلت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

4900 2481&كـلني رايـت
9955 4383

خدمة
24 �ساعة

يف جميع املناطق الداخلية واجلابرية وبيان وم�سرف 
وغرب م�سرف وعموم جنوب ال�سرة و�سباح ال�سامل  

لعوائل اأجنبية وعربية وكويتية والدفع مقدم

فـلــل - اأدوار - �سـقــق 
مطــلـوب لليجــار فـــــورا

97404624


