
الجمعة  15  يناير  2010   15محليات

سارة عضيب راشد الهاجري  ٭
فاطمة محمد عثمان الشايع  ٭

عذاري سعد مرزوق احلضيري  ٭
حنان احمد محمد العبدالهادي  ٭

وضحة ثامر عامر القعود  ٭
العنود فالح مبارك العازمي  ٭

خالد جمال محمد مرعي  ٭
عبدالهادي جاسم محمد محسني  ٭

احمد محمد رمضان اخلباز  ٭
فرج جابر فرج املري  ٭

وزارة التربية

كبرى ياسني احمد عباس  ٭

عبدالك���رمي  محم���د  فاطم���ة   ٭
منصوري

هند عيسى احمد العثمان  ٭
مرمي مبارك حسن الرشدان  ٭
معالي علي برغش املطيري  ٭

انوار علي خالد السداني  ٭
بدور صعفك غالب املطيري  ٭

هند زيد مبارك راكب  ٭
نرجس حسني بردبار  ٭

اميان عماد محمد عبداهلل  ٭
زينب خلف ندا عايد  ٭

فرح خالد سلطان محمد  ٭
فاطمة سليمان محمد حماد  ٭

فاطمة حسن عبداهلل محميد  ٭
اميان ناصر راشد الدويله  ٭

جميلة حمدان عقاب صعيب  ٭
حنان خلف مطلق املطيري  ٭

انوار عبداحملسن حسني محمد  ٭
افراح سالم راجح املطيري  ٭

وضحى نايف مجلعد العجمي  ٭
دانا عدنان سليمان اخلليفه  ٭

روان فهد مبارك الزوير  ٭
نورة جاسم محمد الشراح  ٭

دالل مصطفى محمد الكندري  ٭
فرح محمد عبدالكرمي البالم  ٭

عائشة حمدان نحيطر اجلريد  ٭

األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

مب���ارك صب���اح محم���د مال���ك   ٭
الصباح

مرمي علي عبداهلل النجدي  ٭
مرمي ناصر عبداحلي اخلضر  ٭

عمير مهدي علي العجمي  ٭
جوهره علي غريب الكندري  ٭

فهيده حماد محمد العنزي  ٭
ابرار فاضل حسن الصفار  ٭

اإلدارة العامة لإلطفاء

سالم مازن سالم علي  ٭
حسني ناصر احمد االبراهيم  ٭

اماني فليح ناصر سعد  ٭

اإلدارة العامة للجمارك

فهد زاحم فواز العنزي  ٭
فايز مطر عبدالرحمن العتيبي  ٭

فهاد محمد سعيد العبيدي  ٭
نواف فهد سالم العتيبي  ٭

محمد غازي عبداهلل الديحاني  ٭
فهد غريب ضاحي احلربي  ٭
فهد سعد شافي الدوسري  ٭

امين جالل مسعد عايد  ٭
عدنان حسني حمزه الكوت  ٭

فيصل علي حسني الشويكر  ٭
غدير خالد غنيم املطيري  ٭

مناير منصور عبداهلل احملمد  ٭
قماش���ة محم���ود عبدالرحم���ن   ٭

البالول
حصة محمد جعفر احليدري  ٭

منى عبداهلل صنهات املطيري  ٭
االء ابراهيم حسني اخلضاري  ٭

فيء عادل سعد املنيفي  ٭
محمد خالد سليمان بوحيمد  ٭

شيرين سيد أحمد ديباج  ٭
عمار اسماعيل حسن زينل  ٭

اإلدارة العامة للطيران المدني

عمر ضياء محمد املطوع  ٭
محمد نهار علي املطيري  ٭
محمد وليد خالد الوهيب  ٭

خالد عبدالفتاح سلمان العريعر  ٭
محمد ابراهيم يوسف حسني  ٭

احلسني عاشور غلوم علي  ٭
محمد نايف خريص العتيبي  ٭

سلمان علي سفر املطيري  ٭
فهد ضاوي سعود العازمي  ٭
احمد حبيب طاهر الشمالي  ٭

نورة فهد عيد املطيري  ٭
عيسى عبداهلل عيسى الطواش  ٭

هنوف محمد سالم غامن  ٭
مبارك مضحى مطر اخلشاب  ٭

فهد راشد فهد العازمي  ٭
عبدالرحمن عوض زايد العازمي  ٭

بشاير خالد عوض املهمل  ٭
مها مطلق سعد العازمي  ٭
مرمي سالم فالح العازمي  ٭
امال مذخر سريع مذخر  ٭

حترير سعود ونس العازمي  ٭
حنان جاسم عبدالرحيم الهولي  ٭

منال محمد محمود الفيلكاوي  ٭
حسني احمد علي رضا علي  ٭

المجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب

قتيبة هاش���م س���يد عبداحملسن   ٭
الرفاعي

الهيئة العامة لشؤون القصر

نورة نبيل عبدالكرمي املكيمي  ٭

الهيئة العامة للبيئة

فاطمة فيصل عبداهلل السدحان  ٭

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب

فالح فهد عبيد فهد  ٭
عفاف صبيح مصبح عمار  ٭

هند مانع عبدالهادي العجمي  ٭
امل عوض ظاهر العازمي  ٭

مستوره حسني مرزوق العازمي  ٭
جزلة منيف عبدالهادي راشد  ٭

امل عبدالهادي سلمان العازمي  ٭
بش���اير عبدال���رزاق عبدالعزيز   ٭

علي
عبدالعزيز طالب حمزة عباس  ٭

شيخة سيف محمد براك  ٭

الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

غزالن محمد طاحوس طاحوس  ٭
شيخة علي محمد بوحمد  ٭

فرحان منيع زيد البصمان  ٭
احمد مبارك ثاني اجلسار  ٭

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

ابراهي���م  اس���ماعيل  ابراهي���م   ٭
اسماعيل

ابرار ناصر احمد عبدالعزيز  ٭

إدارة الفتوى والتشريع

غدير علي سليمان العامر  ٭
ابرار تركي عبداهلل فالح بن خضير   ٭

املطيري
العنود طالل صالح الرجيب  ٭

رمي خالد رجا البغيلي  ٭
عب���داهلل  عبدالرحم���ن  اروى   ٭

العساكر
عمشة حامد دليم مزعل  ٭

نوف نواف مرزوق امليموني  ٭
هند فالح سعد العجمي  ٭

غدير أحمد شخير الهاجري  ٭
جوزة سعيد سليمان غازي  ٭

انوار سامي احمد العمر  ٭
مرمي فتحي جعفر الكصيمي  ٭
فيصل ثابت عتيق الصليلي  ٭

بلدية الكويت

غيداء محمد شيخان الفارسي  ٭
حنان جمعان محمد احلريتي  ٭
سارة فالح عويضه الهاجري  ٭

عهود الفي حليس طويان  ٭
مرمي حامد عثمان بوعركي  ٭
حنان زيدان خلف العنزي  ٭

دانة مسلم سعود بن راكب  ٭
انوار مبارك نهار العازمي  ٭

عزيزة حمود معدي الرشيدي  ٭
عذاري حماد ماجد الرشيدي  ٭

سارة علي عبداهلل سالم  ٭
عبدالعزيز حسن قطيف الشمري  ٭

سارة فاضل قطيمان السبيعي  ٭
لطيفة محمد علي امليلم  ٭

محمد بندر مزيد العتيبي  ٭
علي محمد علي دشتي  ٭

نورة مبارك عبداللطيف الفهد  ٭

وزارة األشغال العامة

موسى عيد حماد العازمي  ٭
حمد عبداهلل حمد النجدي  ٭

مشعل مسلم بداح املطيري  ٭
فيصل جواد حسني نصر اهلل  ٭

حسني عبيد سعد الرشيدي  ٭
خالد خليف احلميدي ابو عدل  ٭

بدر علي ناصر جريس  ٭
احمد اعنيقز زيد العازمي  ٭

ماجد عبداهلل فالح احلجيلي  ٭
طالل مناحي حصني السبيعي  ٭

وليد خالد غنيم الصويلح  ٭
محمد فيصل علي اخلصيوي  ٭
حامد علي محمد عبدالرحمن  ٭

فهد شبيب مبارك العازمي  ٭
حامد سالم طحيشل العازمي  ٭

خالد عيسى ابراهيم االنصاري  ٭
س���لطان متع���ب ضي���ف اهلل   ٭

املطيري

راشد صالح راشد الونده  ٭
عزيز نزال راشد العازمي  ٭
اميان احمد عياف العياف  ٭
فايز عواد مبارك العازمي  ٭

عايد محمد مبارك عايد مبارك  ٭
مشاري زيد عبدالعزيز املطيري  ٭

سالم حمد مبارك اشقير  ٭
نواف هادي فالح الرشيدي  ٭

عايد براك عيد العازمي  ٭
عبداهلل سعود فنيطل العازمي  ٭
عادل عبداهلل منصور العازمي  ٭

محمد علي سعود املطرود  ٭
بدر حمود سالم الدواي  ٭

جابر مسلم عوض الرشيدي  ٭
محمد حزمان فالح امليع  ٭

وليد خالد جديع العازمي  ٭
حمد فرج فهاد النويعم  ٭

عبداهلل فالح راضي االذينه  ٭
سالم فالح سالم الدواي  ٭

الفي مبارك سعد العازمي  ٭
مسعود مبرك سعود العازمي  ٭

احمد علي سعود املطرود  ٭
أحمد عيد عبداهلل الرقبة  ٭

فهد محماس محسن املطيري  ٭
جراح هادي فالح العجمي  ٭

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

علي ناصر علي البغلي  ٭
فجر فاضل علي الصايغ  ٭

احمد ابراهيم يوسف خليل  ٭
فهد محمد مصبح احلزمي  ٭

لول���وة عبدالعزي���ز عبدالرحمن   ٭
الشايع

بندري عبداهلل معجب العجمي  ٭
هند محيل ابراهيم العتيبي  ٭
سعد عبداهلل خلف احلربي  ٭

مشاري محمد حبيب العتيبي  ٭
ناصر احمد فهد الوهيب  ٭

سارة مبارك فليح املطيري  ٭
عبدالعزيز احمد حسن محمد  ٭
أسماء محمد عبداهلل العجمي  ٭
دالل فيصل عبداهلل الشاهني  ٭
مناف هاشم محمد املوسوي  ٭

مرمي علي صالح علي  ٭
بشاير خالد محمد السماك  ٭
عايش فهد بادي املطيري  ٭

بسمة طالل عيسى السلطان  ٭
هيا فيصل صالح السيف  ٭

سارة نايف حمود العتيبي  ٭

وزارة اإلعالم

سعد عبدالكرمي مجيد العنزي  ٭
محمد صالح محمد شريف  ٭

مشعل حسني محمد علي  ٭
حسني علي حسني البلوشي  ٭

عاشور صالح ثاري الرشيدي  ٭
عبداللطي���ف  جاس���م  رني���م   ٭

العدواني
امينة احمد عبداهلل الشطي  ٭

مرمي منشر عيد ناشر  ٭
شهد ناصر جوهر شهاب  ٭
مها محمد كميخ املطيري  ٭
عبداهلل احمد حسن علي  ٭

شيماء مبارك حمود اجلميلي  ٭
رقية حسن ميرزا محمد  ٭

بدرية عبداهلل مبارك العازمي  ٭
هدى حمدان سعيد العتيبي  ٭
سهام راضي حسني العنزي  ٭
اماني حمد عيسى العبيدلي  ٭
شذا عبداهلل خليفه احلملي  ٭

عائشة مهنا غازي مهنا  ٭
هدى عباس عبداهلل معرفي  ٭

افراح ناصر مشعاب املطيري  ٭
حس���ني  عبدالرحم���ن  بدري���ة   ٭

الكندري
امثال فهد يوسف الغامن  ٭

عبدالرحم���ن مس���اعد س���ويد   ٭
الزبديه

نواف نشمي عليان احلربي  ٭
عقاب فهد عيسى ابا الصفا  ٭

فيصل دبيان عوض املطيري  ٭
احمد عبداهلل سعد النمشان  ٭

وزارة التجارة والصناعة

محمد هديان مطلق املفرج  ٭

شروق مبارك ثويني العرادة  ٭
فاطمة مشاري نايف العجمي  ٭

عدنان حسن سيد حسني العلوي  ٭
محمود عيسى محمود العصفور  ٭

 ٭ احمد علي مبارك مبارك
يوسف جاسم يوسف الكندري  ٭

خالد عبداهلل حسن علي  ٭
عبداهلل محمد سليمان الفوزان  ٭

نواف علي لهمود الشمري  ٭
طارق عبداهلل عماش احلربي  ٭

جعفر عبداهلل منصور القالف  ٭
محمد مطر عباس الظفيري  ٭

»الديوان«: أسماء 832 مرشحًا ومرشحة للعمل في المؤسسات والجهات الحكومية
يراجعون جهة العمل مباشرة اعتبارًا من 18 الجاري

فيصل الغريب راتب العريفان

البطاقة املدنية، 2 ـ أصل + صورة عن الشهادة 
الدراسية، 3 ـ أصل + صورة عن شهادة امليالد، 
ــدد 4 صور  ــية، 5 ـ ع ــورة عن اجلنس 4 ـ ص
ــار مدير إدارة  ــن جهته اش ــخصية 4×6. وم ش
ــات العامة راتب العريفان  خدمة املواطن والعالق
الى انه في إطار حرص ديوان اخلدمة املدنية على 
ــة ذوي احلاالت اخلاصة )ذوي االحتياجات  رعاي
ــرى واملفقودين  ــاء وزوجات األس اخلاصة، أبن
ــحني للعمل لدى  ــهداء( املرش وأبناء وأرامل الش
ــأن  ــارات بش اجلهات احلكومية ولديهم استفس
ــتكمال إجراءات تعيينهم، فإنه  ــيح أو اس الترش
ــات العامة  ــن والعالق ــر إدارة خدمة املواط يس
ــاراتهم، وفيما  ــتقبالهم أو الرد على استفس اس

يلي األسماء:

مريم بندق
أعلن وكيل الديوان املساعد 
ــل  ــة فيص ــؤون القانوني للش
مواطنا   832 ــماء  أس ــب  الغري
ــة جديدة من  ــة كدفع ومواطن
ــحني للعمل في اجلهات  املرش
ــن املتقدمني لدى  ــة م احلكومي
العمل  في  ــني  والراغب الديوان 
ــات  بوزارات وهيئات ومؤسس
ــجلني بقوائم  ــة من املس الدول
ــدى الديوان خالل  التوظيف ل

فترات التوظيف السابقة.
ــوان اخلدمة  وأوضح أن دي
ــي  ــي تلق ــتمر ف ــة مس املدني

االحتياجات الوظيفية من قبل اجلهات احلكومية 
بهدف إصدار دفعات جديدة من املرشحني ويأتي 
ــتمر بني  ــيق والتعاون املس ذلك في إطار التنس
ــوان اخلدمة املدنية وجميع اجلهات احلكومية  دي
ــوان باالحتياجات  ــد الدي ــي تزوي ــيما ف والس
الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة 
ــا أن دفعة اليوم  ــل كل جهة حكومية موضح عم
ــحني جاءت من مختلف التخصصات  من املرش

ووفقا الحتياجات اجلهات الطالبة.
ــحني في الدفعة احلالية  وطالب الغريب املرش
ــحوا لها  ــوم( مبراجعة جهة العمل التي رش )الي
ــرة )دون الضرورة ملراجعة ديوان اخلدمة  مباش
املدنية( وذلك اعتبارا من 18 اجلاري مصطحبني 
ــتندات التالية: 1 ـ أصل + صورة عن  معهم املس

البقية ص16




