
االثنين  25  يناير  2010   21محليات
في قرار للوكيل باإلنابة د.األنصاري

ترقية 155 موظفاً بـ »العدل« شملت ديوان الوزارة و»التسجيل العقاري« و»الشؤون القضائية«
جنم حمد مبارك الفضلي  ٭

نشوة سامي سلطان جوهر  ٭
نواف احمد مريخان س���الم   ٭

الرشيدي
احمد عب���داهلل عبدالرحمن   ٭

الفهد
الفليج  احمد عتوان مرسال   ٭

الفضلي
اب���داح  عب���داهلل  امي���ان   ٭

الصهيبي
خل���ف  عب���داهلل  بدري���ة   ٭

املطيري
حس���ن عبداجلبار عبداهلل   ٭

حسن
راشد س���لمان مبارك زويد   ٭

االشقر
سعد علي عوض العنزي  ٭
سعد هزاع محمد العنزي  ٭

جاب���ر  محم���د  س���ليمان   ٭
العطيبي

عائشة ساير سالم العازمي  ٭
ع���ادل س���عد عبدالوه���اب   ٭

اخلراز
ليلى سعود علي الشمري  ٭

محم���د مزيد عاي���ض نافل   ٭
الهبيدة

مرشد حزام بالي الظفيري  ٭
صب���اح  س���الم  مم���دوح   ٭

الشمري
مها محمد مصول العنزي  ٭

ن���واف عب���داهلل س���عود   ٭
املطيري

جراح محمد حسن الشمري  ٭
فهد مبارك مانع العجمي  ٭

هان���ي عبدالرض���ا ابراهيم   ٭
ميرزا

هيا محمد سالم الثالب  ٭
احمد حسن علي فهد الفهد  ٭
أماني يوسف يعقوب محمد  ٭

انتصار مطل���ق نعير فالح   ٭
الهاجري

حس���ن محمد غلوم عباس   ٭
عبداهلل

حنان حسن علي سالم  ٭
خال���د فه���د ده���ام زومان   ٭

الشمري
رابعة م���رزوق حمود فراج   ٭

سميران
رقية علي كاظم القالف  ٭

سالم راضي رهيف مضحي   ٭
العجمي

سلمان سالم مطلق املطيري  ٭
شعاع غنيم راشد مسلم  ٭

صباح كاظم فزاع العنزي  ٭
خل���ف  محم���د  عايش���ة   ٭

الرجباني
عطية حبيب جواد اسماعيل  ٭
فاتن ناش���ر ع���وض محمد   ٭

احلربي
فاطم���ة عبدالعزي���ز احمد   ٭

املذن
فهيمة خالد فهد اخلرجي  ٭

م���رمي فاضل عيس جاس���م   ٭
الزقاح

مش���اري مب���ارك قن���اص   ٭
املطيري

مشعل فهد دومان الديحاني  ٭
مكية علي حسن الناصر  ٭

نادية مس���اعد راش���د داود   ٭
العبداهلل

نداء محمد سعيد األنصاري  ٭
نشوه محمد كايد  ٭

هيف���اء نخي���الن ابراهي���م   ٭
النخيالن

وفاء علي دخيل الفضلي  ٭
يعق���وب كاظ���م يعق���وب   ٭

الغضبان
رداد مرزوق دخيل املطيري  ٭

ابراهيم  أبرار احمد خلي���ل   ٭
املنصوري

احمد صالح حمد الشايجي  ٭
احمد علي حسن البدر  ٭

انتص���ار دخي���ل عل���وان   ٭
الظفيري

حم���زة عب���اس عبدالنبي   ٭
ماجكي

ابراهي���م  حن���ان فاض���ل   ٭
الفيلكاوي

دالل سعد حسن العنزي  ٭
س���الم فه���د عل���ي محم���د   ٭

اجلفن
عب���داهلل مرض���ي ماج���د   ٭

الشمري
عبلة فالح عايض الرشيدي  ٭

مبارك فهد سعد السهلي  ٭
مخي���ط  س���عد  محس���ن   ٭

املطيري
محسن فراج محمد العجمي  ٭
منى حافظ ناصر مسيعيد  ٭

منى صفوق ثويني العنزي  ٭
مه���ا حمد مصطف���ى محمد   ٭

احلمد

أن���وار عبدالرحم���ن محمد   ٭
الناشي

بدر حسن راضي املزيد  ٭
جمانة حسن علي علي  ٭

حمود سالم محمد القريشي  ٭
خالدة محمد سعيد أحمد  ٭
دالل عقيل سالم رويسان  ٭

جاس���م  أحم���د  س���ناء   ٭
الشمروخ

س���ندس فه���د عبدالرحمن   ٭
الفهد

ش���ليويح صلبي شليويح   ٭
العتيبي

طارق فرحان رمضان محمد   ٭
الشمري

عابر فالح عابر الضفيري  ٭
عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل   ٭

نصار
عب���داهلل فاض���ل عيس���ى   ٭

الصائغ
عب���داهلل ناص���ر صال���ح   ٭

السدرة
ع���ذاري يعق���وب يوس���ف   ٭

بوناشي
عفاف مبارك عطية املاجدي  ٭
عهود محمد عواد اخلالدي  ٭

شرش���اب  مطل���ق  فه���د   ٭
املطيري

خليف���ة  ع���ادل  فيص���ل   ٭
الشاهن

محمد احمد يعقوب عبدال  ٭
محمد سعد بدر احلربي  ٭

مس���اعد عب���داهلل غني���م   ٭
املطيري

عب���داهلل س���ليمان معرفي   ٭
سفر

عبدالرحم���ن محمد ختالن   ٭
العنزي

ابراهيم  عل���ي عبدال���رزاق   ٭
الرقم

ابراهي���م  غدي���ر يوس���ف   ٭
القبندي

فاطمة عب���داهلل عبدالنور   ٭
جمال

فهيد بداح حمد العازمي  ٭
محم���د س���ليمان فرح���ان   ٭

الرشيدي
م���رزوق ش���جاع عبداهلل   ٭

املطيري
مش���اري يوس���ف عبداهلل   ٭

الدين
ابراهي���م  ناص���ر  من���ال   ٭

العساف
ناصر محمد فراج العجمي  ٭
هادي عبداهلل محمد علي  ٭

هدى جاسم سيف العتيقي  ٭
هدى سمير سالم سلطان  ٭

ابراهي���م عبداهلل  يوس���ف   ٭
اجليران

محم���د  أس���ماء خضي���ر   ٭
احلربي

أجيال علي فالح اجلماز  ٭
أحمد ناصر عبداهلل العتال  ٭

اس���تبرق عبداهلل س���ليم   ٭
السليم

أماني حمد راشد راجحي  ٭
حس���ن  طال���ب  أمي���رة   ٭

احلسيني

بدر نايف رميح دهش  ٭
حس���ن عبداله���ادي ب���داح   ٭

العجمي
خالد حجي عبيد فرحان  ٭
خالد خليل علي القطان  ٭

خالد فهد عباس العتيبي  ٭
رهام علي محمد الفيلكاوي  ٭

زهرة علي خليل بوحمد  ٭
سالم فهاد هادي العجمي  ٭
سعود جاسم علي احلداد  ٭

س���ليمان حم���ود يوس���ف   ٭
حمادة

سمير عطية محمد العتيبي  ٭
ش���يماء س���عود مضح���ي   ٭

العنزي
ص���الح عب���داهلل أحمد بن   ٭

يوسف
خلي���ل  عب���داهلل  ع���ادل   ٭

العوضي
عبداهلل ذع���ذاع عبدالهادي   ٭

السهلي

مرمي ابراهيم علي الصالح  ٭
هان���ي احمد عبداحملس���ن   ٭

العلي
حنان حاجي حسن املقصيد  ٭
فيص���ل  الهيل���م  صيت���ه   ٭

العجمي
ماجدة يونس بركة علي  ٭
جابر علي جابر املوسى  ٭

حمي���د  صوي���ان  ليال���ي   ٭
املطيري

تهاني فليفل لهيم الفضلي  ٭
خولة محمد مشاري الكليب  ٭
صالح حسن علي احلديبي  ٭
محمد حسن يوسف حسن  ٭
نادية عبداهلل صالح اخلنة  ٭

ابراهي���م  خلي���ل  ه���دى   ٭
الدوسري

ابتس���ام عبدالرحيم محمد   ٭
عبدالغفور

أمير جاسم محمد املشموم  ٭
بدر محمد راشد العجمي  ٭

أحمد عبدالرضا عبدالوهاب   ٭
بحروه

عواصف سيف جاسم البطي   ٭
بوطيبان

عبدالنب���ي  غ���امن  أحم���د   ٭
ابراهيم

فوزية أحمد علي الكندري  ٭
أسماء بدر أحمد اخلراز  ٭

عالية محمد سلمان األمير  ٭
عب���داهلل س���عود ش���ريف   ٭

جنديل
مشعل محمد هملول مبارك   ٭

العتيبي
ع���واض ه���زاع ع���واض   ٭

املطيري
خالدة عبدالوهاب يوس���ف   ٭

الهويدي
إقبال فهد يوسف املشعل  ٭

خليف���ة  محم���د  أمان���ي   ٭
العصفور

علي حسن علي عباس  ٭

أصدر وكي��ل وزارة العدل باإلناب��ة د.محمد األنصاري 
ق��رارا إداريا بترقية 155 موظفا باألقدمية بالعدل ش��ملت 
ه��ذه الترقيات العاملني بديوان الوزارة وقطاع التس��جيل 
العقاري والتوثيق والعاملني بالش��ؤون القضائية باحملاكم 
مبختلف درجاتها والنيابات مبختلف تخصصاتها، ومتنح 
هذه الترقيات الدرجة الوظيفية األعلى ملن مت ترقيتهم، كما 
تتي��ح لكل منهم صرف أول مربوط الدرجة املرقى إليها مع 
عالوة خاصة من عالواتها الدورية وذلك اعتبارا من صدور 
الق��رار أول يناي��ر اجل��اري، وفيما يلي أس��ماء املوظفني 

د.محمد األنصارياملرقني:

طبعة ثالثة من »معجم البابطين 
للشعراء العرب المعاصرين«

بدأت مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطن لإلبداع الشعري، 
التحضير إلصدار الطبعة الثالثة من »معجم البابطن للش���عراء 
العرب املعاصرين«، ودعت املؤسسة الشعراء الراغبن في االنضمام 
الى صفحات املعجم اجلديد، إلرسال قصائدهم ونبذة عن سيرهم 
الذاتية. كما أوضحت املؤسس���ة ان بإمكان الشعراء الذين ظهرت 
أس���ماؤهم في الطبعتن األولى والثانية ان يرس���لوا اضافات أو 

تعديالت ضرورية لنشرها في الطبعة اجلديدة.
وكانت املؤسس���ة أصدرت معجم البابطن للش���عراء العرب 
املعاصرين بطبعته األولى عام 1995م، ثم أصدرت الطبعة الثانية 
عام 2002م، وبلغ عدد الش���عراء فيه 1946 ش���اعرا وشاعرة، من 

مختلف أقطار الوطن العربي يضمهم املعجم في 7 مجلدات.

يشهد إصدار كتاب لمسيرتهم ومعرض صور يحكي إنجازاتهم

حفل تكريم مؤسسي الصحافة 
البحرينية االثنين المقبل

اليوم، مؤك����دا ان االحتاد ينوي 
البدء في تنفيذ هذا املشروع من 
خالل احتفال يوم االثنن املقبل 
ف����ي العاصمة البحرينية املنامة 
يتم فيه منح الكؤوس التذكارية 
والشهادات التقديرية للرواد الذين 
ساهموا مساهمة فعالة في تأسيس 
الصحافة البحرينية خالل املراحل 
املختلفة من مس����يرتهم املهنية، 
خاصة اولئك الذين قضوا وانتقلوا 
الى الرفيق االعلى، عرفانا وتقديرا 
لالدوار القيادية واالعمال املتميزة 
التي قاموا بها في العمل الصحافي 
ووضعوا اللبنات االولى للصحافة 

البحرينية املعاصرة.
وأوض����ح ان عملية االحتفاء 
بهذه املناسبة ستتضمن اصدار 
الرواد  كتاب عن حياة ومسيرة 
املكرم����ن واقامة معرض لصور 
ال����رواد وكتاباته����م واجنازاتهم 
ونبذة ع����ن حياتهم املهنية، من 
املمك����ن ان متنحن����ا الكثير عن 
بداية جتربة ال����رواد في احلقل 
الصحافي والتجربة االنس����انية 
التي من خاللها نفهم سير تطور 

هذه التجربة.
وأشاد العثمان بالدور الكبير 
امللكي  واملتميز لصاحب السمو 
االمي����ر خليف����ة بن س����لمان آل 
خليفة وما لقيه االحتاد من دعم 
وتشجيع من لدن سموه إلجناح 
هذا االحتف����ال وإظهاره باملظهر 
الذي يليق باملؤسس����ن والرواد 
الذين أسسوا الصحافة البحرينية، 
مش����يرا الى ان حكومة صاحب 
الس����مو امللكي االمير خليفة بن 
سلمان ومنذ تأسيس االحتاد في 
العام 2005 وفرت كل اسباب جناح 
االحتاد في أداء دوره والوصول 

الى اهدافه.

اعلن احتاد الصحافة اخلليجية 
امس ان حفل تكرمي مؤسسي ورواد 
الصحافة البحرينية س����ينطلق 
في العاش����رة من صباح االثنن 
املقبل املوافق االول من فبراير في 
مركز الفنون بالعاصمة البحرينية 
املنام����ة، حيث س����يقوم االحتاد 
بتوزي����ع الكؤوس والش����هادات 
التقديري����ة عل����ى 14 م����ن رواد 
البحرينية بحضور  الصحاف����ة 
وزي����رة الثقافة واالعالم مبملكة 
البحرين ونخبة من الصحافين 
واالعالمين احمللين واخلليجين 
والعرب، على رأس����هم تركي بن 
عبداهلل السديري رئيس االحتاد 
ورئيس حترير جريدة الرياض 
ورئي����س هيئ����ة الصحافي����ن 

السعودين.
وصرح االم����ن العام الحتاد 
الصحاف����ة اخلليجي����ة ناص����ر 
العثمان بأن تكرمي رواد الصحافة 
البحرينية يأتي ضمن مشروع 
كبير كانت االمانة العامة لالحتاد 
قد أقرته في اجتماع الدوحة في 
م����ارس املاضي وال����ذي يقضي 
بالش����روع في تكرمي املؤسسن 
والرواد في الدول املنضوية حتت 
لواء االحت����اد وهي دول مجلس 
الس����ت واليم����ن، وان  التعاون 
يكون التكرمي في كل دولة على 
حدة ابت����داء من مملكة البحرين 
بهدف تأسيس مرجعية لتاريخ 
مؤسس����ي الصحافة اخلليجية 
وروادها. وكذل����ك اظهار دورهم 
العظيم وأهميته وتوثيق اعمالهم 
في تأسيس العمل الصحافي في 
اخلليج العرب����ي. وكان العثمان 
قام بزيارات مكوكية الى البحرين 
خالل االسبوعن املاضين اجرى 
خاللها اجتماعات مع وزيرة الثقافة 
واالعالم الشيخة مي بنت محمد آل 
خليفة، والشيخ عبداهلل بن احمد 
آل خليفة الوكيل املساعد لشؤون 
االعالم اخلارجي، والشيخ راشد 
بن عب����داهلل آل خليفة الرئيس 
التنفيذي لهيئة االذاعة والتلفزيون 
من اجل التشاور والتنسيق حول 
هذا احلفل الكبير الذي يقام ألول 

مرة.
واضاف العثمان ان املشروع 
التعرف على  ال����ى  يهدف ايضا 
طبيعة الفترة التي عاشها الرواد 
والصعوبات التي واجهتهم وهم 
يؤسس����ون لنا م����ا وصلنا اليه 

ناصر العثمان


